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IZVLEČEK

V današnjem poslovnem svetu si težko predstavljamo podjetje brez ustreznega

informacijskega sistema. Vedno več je informacij, ki jih beležimo, in vedno več je

analiz, ki jih zahtevamo. Za kvalitativno in količinsko dosego tega cilja je potrebno

imeti dovolj dober sistem, ki bo to omogočal.

Projektni način poslovanja, ki je vedno bolj prisoten v današnjem gospodarstvu je

tisti segment, iz katerega črpamo potrebne informacije. Pri načrtovanju in izvajanju

projektov želimo spremljati stroške, porabljen čas in druge uporabljene vire. V ta

namen je bilo razvitih veliko programskih orodij, ki omogočajo različne načine

načrtovanja, vodenja in nadziranja projektov. Podjetje se mora odločiti za

najustreznejšo rešitev, in sicer na podlagi specifičnosti poslovanja. Pomembno je

tudi, da podjetje definira ustrezno organizacijsko obliko, s katero opredeli notranjo

strukturo poslovanja.

Zato je namen diplomske naloge analizirati obstoječe stanje v podjetju Gostol-Gopan

d.o.o. in predlagati možnosti za posodobitev načina upravljanja projektov. Analiza

vsebuje pregled in preučitev dokumentacije ISO 9000/2000 in delovanja

informacijskega sistema ter predstavitev potrebnih informacij za uspešnejše delo na

tem področju. Ustrezno oblikovana organizacija, poznavanje teoretičnih zahtev in

pravilno programsko orodje se kaže v sinergiji kvalitetno izpeljanih projektov. V

podjetju Gostol-Gopan d.o.o. se bo s tem zagotovilo boljše in natančnejše

predvidevanje proizvodnega procesa, katerega rezultat bodo pravočasno zaključeni

projekti.

V zaključku so podane možne rešitve za posodobitev sistema vodenja projektov, ki

zajema dograditev obstoječega informacijskega sistem in morebiten nakup

manjkajočih komponent.



IV

ABSTRACT

It is difficult to imagine a company in today's business world without an appropriate

information system. The amount of information that has to be recorded is constantly

increasing and with it the amount of analysis that is needed. In order to attain the

quantitative and qualitative objectives a good information system is required.

Management by projects, which is more and more present in today’s economy, is that

segment from which we draw the necessary information. When planning and

implementing projects we want to monitor costs, expenditure of time and other

resources. A lot of software tools which enable different methods of planning,

managing and controlling projects were developed for this purpose. The company

has to choose the most suitable solution based on the specific nature of its business.

It is also important that the company defines an appropriate organizational form with

which the internal structure of management is determined.

The purpose of this diploma thesis is to analyze the current situation at Gostol-Gopan

d.o.o. and to provide suggestions for the modernization of the methods of managing

projects. The analysis contains an overview and examination of the ISO 9000/2000

documentation and of the application of the information system, as well as the

presentation of the information necessary for more successful work in this area. A

properly structured organization, familiarity with theoretical demands and the correct

software tools result in the synergy of quality executed projects. We at Gostol-Gopan

d.o.o. expect this will lead to better and more precise foreseeing of the manufacturing

process which will result in projects closed on time.

The conclusion enumerates possible solutions for modernization of the system for

management tasks which includes upgrading the existing information system and a

possible purchase of the missing components.
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1. PROBLEMATIKA, NAMEN IN CILJI NALOGE

Pri iskanju  poti za dosego boljših poslovnih rezultatov predstavljata prilagodljivost

in učinkovit odziv na kupčeve želje bistven korak do uspeha. Pred leti pri poslovanju

ni bilo pomembno, kako je bil proizvajalec prilagodljiv kupcu, dandanes pa je ta

prilagodljivost bistveno pravilo za obstoj na trgu in možnost za nadaljnji razvoj.

Posledica učinkovitega in prilagodljivega poslovanja v okolju, povečane

kompleksnosti dela in zahtev po boljšem, hitrejšem in cenejšem je bil razvoj

projektov.

V kompleksnejšem družbenem in ekonomskem okolju so se tako razvile smernice

modernega projektnega managementa, ki zelo uspešno uveljavlja profesionalen

pristop k obvladovanju projektov v številnih industrijskih in storitvenih panogah.

Kombinacija razvoja v procesih in tehnikah, uvajanje izobraževalnih programov iz

projektnega managementa ter uporaba napredne informacijske podpore je omogočila,

da sta potencialna individualna sposobnost izvajanja projektnega managementa kot

tudi sposobnost upravljanja projektov danes znatno izboljšani in razširjeni.

Za obvladovanje projektov je nujen kvaliteten informacijski sistem, ki omogoča

obvladovanje posameznih akcij. Takšne sisteme lahko danes kupimo ali pa naročimo

razvoj ustrezne aplikacije, ki bo »pisana na kožo« našemu načinu obvladovanja

projektov. Preden se odločimo za spremembe moramo opredeliti naše zahteve oz.

želje o podatkih, ki jim želimo slediti in jih obvladovati. Do teh informacij pridemo s

temeljitimi analizami želenih informacij posameznih služb v podjetju.

Namen diplomske naloga je:

• preučiti ISO 9000/2000 dokumentacije in informacijski sistem ter analizirati

stanje na področju vodenja projektov v podjetju. Na osnovi te analiza pa

predlagati primerne rešitve za izboljšavo sistema vodenja projektov.
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Cilji diplomskega dela so opredeliti:

• projekte v podjetju Gostol–Gopan d.o.o.,

• uporabne informacije za vodenje projektov iz informacijskega sistema v podjetju

Gostol–Gopan d.o.o.,

• potrebne informacije za kvalitetno upravljanje projektov v podjetju

Gostol-Gopan d.o.o.,

• možne rešitve za oblikovanje informacijske podpore za vodenje projektov.

2. PREDSTAVITEV PODJETJA GOSTOL–GOPAN D.O.O.

Podjetje Gostol–Gopan d.o.o. je prisotno na domačem in tujem trgu že več kot 55 let.

Podjetje se je prvotno ukvarjalo s proizvodnjo livarske in peskalne opreme ter

opreme za prehrambeno industrijo. V zadnjih 10-ih letih pa se ukvarja skoraj

izključno s proizvodnjo opreme za pekarsko industrijo. V bodoče se želi uveljaviti

med proizvajalci opreme za farmacijo in procesno industrijo. Glavno tržišče podjetja

je predvsem vzhodnoevropski trg (Rusija, Ukrajina itd.), v zadnjem času pa se

povečuje rast tudi na zahodnih tržiščih.

Proizvodnja je pred leti temeljila predvsem na proizvodnji posameznih strojev, danes

pa razmere na trgu zahtevajo, da proizvajalec nudi celotno projektno rešitev, od

projektiranja, pa do montaže opreme. V podjetju se izdelujejo posamezni stroji, ki jih

povežejo v industrijske linije. Te linije zajemajo celotno obdelavo testa, od zamesa,

deljenja, fermentiranja, peke, do pakiranja končnega izdelka. V linije se vgrajujejo

tudi drugi stroji tujih proizvajalcev, zato moramo zagotavljati kompatibilnost

posameznih strojev. Podjetje zaposluje približno 180 delavcev, ki omogočajo celoten

cikel proizvodnje, od idejnih rešitev preko izdelave, do montaž na terenu.

V podjetju imamo za obvladovanje poslovanja poslovni informacijski sistem Gosoft

2000® podjetja Goinfo. Ta informacijski sistem nudi planiranje surovin po

metodologiji MRP (angl. Material Resource Planning), ki pa v trenutni obliki ne

zadostuje za pravilno planiranje projektov.
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Glede na to, da se v prihodnosti obeta vedno večja prodaja celotnih linij, si v podjetju

želijo imeti kvaliteten nadzor nad posameznimi projekti in možnost ustreznega

planiranja proizvodnega procesa. Zato je potrebno zagotoviti ustrezne informacije o

projektih iz obstoječega informacijskega sistema oz. z uporabo drugih namenskih

programskih aplikacij. Točne, kvalitetne in pravočasne informacije bodo pripomogle,

da bo podjetje lahko uspešno poslovalo, saj bomo le na takšen način lahko

zadovoljili kupčeve želje.

3. PROJEKTI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

3.1. Projekti - splošno

V strokovni literaturi obstajajo različne definicije projektov. Navajam jih le nekaj.

• Projekt imenujemo tako (praviloma enkratno) celoto dejavnosti oziroma

aktivnosti, za katero je značilno, da ima:

-    skupne smotre in cilje,

-    opredeljen začetek in konec ter

-   opredeljeno zaporedje med seboj povezanih aktivnosti.

Pri tem pojmujemo z  aktivnostjo jasno določen del delovnega ali tehnološkega

procesa, ki je vezan na porabo časa in angažiranja proizvodnih faktorjev. (Bizjak,

1996, str. 125)

• Projekt je delo, ki se zgodi samo enkrat, ima unikaten produkt ter jasen začetek in

konec. (Verzuh, 1999, str. 10-11)

• Projekt je skupina medsebojno povezanih aktivnosti, ki imajo svoj cilj. Ta mora

biti dosežen v okviru določenih omejitev. Projekt ima svoj začetek in konec ter

troši vire (denar, ljudi, opremo). (Kerzner, 2001, str. 70-72)

• Rozman definira projekt kot enkratno dejavnost, sestavljeno iz vrste med seboj

prepletajočih se aktivnosti. (Rozman, 1993, str. 158)
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• Hauc definira projekt kot zaključen proces izvajanja določenih del – aktivnosti,

ki so med seboj logično povezane za doseganje ciljev projekta, z nadaljnjim

povezovanjem aktivnosti pa se postopoma uresničita objektni in namenski cilj.

(Hauc, 1995, str. 3)

V literaturi lahko zasledimo še mnogo drugih definicij projekta, ki pa vsebinsko ne

odstopajo od zgoraj navedenih. Iz njih lahko  izluščimo naslednje glavne značilnosti:

• projekt je glede načina izvedbe enkraten in neponovljiv,

• sestavljen je iz večjega števila aktivnosti, ki omogočajo napredovanje projekta,

• ima točno definiran začetek in konec,

• končni cilj je opredeljen s končnim produktom, rokom izdelave in stroški,

• pot za dosego cilja je običajno kompleksna in zahteva veliko človeških zmožnosti

in drugih virov.

Vodenje del na projektni način se je začelo uporabljati v prvi polovici dvajsetega

stoletja predvsem pri gradnji večjih objektov (mostovi, ladje, ceste itd.). Kasneje se

je začel takšen način dela uporabljati v avtomobilski, letalski, elektronski in

farmacevtski industriji in pri razvoju orožja. V zadnjih desetletjih pa so se projekti in

projektno delo razširili tudi na ostala področja, kot so storitvena industrija, neprofitne

organizacije, zdravstvo, kultura, javni zavodi itd.

Popularnost projektov je torej vsak dan večja in skoraj nujna. Projektni način dela se

je pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetij izkazal za nepogrešljivega, saj je

uspešnost podjetij v času, ko se tehnologija, proizvodi in trg bliskovito spreminjajo,

odvisna od sposobnosti podjetja, da v čim krajšem času in ob sprejemljivih stroških

ponudi nov, boljši izdelek oz. storitev, ki je najpogosteje rezultat uspešno

zaključenega projekta. Produkti ali storitve, ki so rezultat projekta, vsebujejo več

znanja, prilagojenega določenemu kupcu ali specifičnim razmeram. Prav tako

uvajanje novih tehnologij, prodorov na nove trge, investicijske aktivnosti in drugih

enkratnih dejavnosti podjetja ne smemo izvajati kot že utečene procese. Če želimo

biti uspešni, jih moramo izvajati kot projekte.
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Glavne pridobitve, ki jih prinese projektno delo so:

• večja usmerjenost k rezultatom,

• boljša koordinacija med oddelki,

• večja motivacija zaposlenih,

• boljši odnosi s kupci,

• boljša kontrola in

• jasnejša odgovornost.

Mnogokrat se zgodi, da smo tudi po vpeljavi projektnega vodenja še vedno

neuspešni. Glavni dejavniki za neuspehe so predvsem neresno in nekvalitetno

obravnavanje poglavitnih dejavnikov za uspešno delo. Običajno so glavni vzroki za

neuspehe naslednji:

• pomanjkanje koordinacije pri planiranju, uporabi virov in izvajanju aktivnosti,

• pomanjkanje komunikacije med udeleženci v projektu,

• nepravilno planiranje časa, finančnih in ostalih virov,

• pomanjkanje nadzora nad napredkom projekta,

• pomanjkanje nadzora nad kakovostjo izdelkov projekta,

• pomanjkanje podpore vodstva.

V kolikor skušamo odstraniti zgoraj navedene dejavnike za neuspeh, zagotavlja vse

to krajši čas izvedbe, kvalitetnejši končni produkt, nižje stroške in seveda večji

dobiček. Kvalitetna izvedba projekta pa je v veliki meri odvisna od projektnega

managementa.

3.2. Vrste projektov

V literaturi s področja projektnega vodenja lahko zasledimo različne kriterije in

delitve projektov. Bizjak v svoji knjigi Tehnološki in projektni management

povzema po Haucu  projekte, ki so prikazani v tabeli 1.
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Tabela 1: Vrste projektov po Haucu (Vir: Bizjak, 1996, str. 124)

VRSTE PROJEKTOV ciljni programski preverjanja

1 Temeljni raziskovalni projekti
2 Raziskave proizvodov X

3 Razvoj proizvodov X X

4 Osvajanje proizvoda X

5 Raziskave in razvoj tehnologij X X

6 Uvajanje nove tehnologije X

7 Raziskave tržišča X X

8 Osvajanje tržišča X

9 Naložbe X
10 Remonti, vzdrževalna dela X

11 Sanacija X X
12 Integracija X

13 Organizacijski projekti X

14 Raziskave gospodarskih gibanj X X
15 Priprava razvojnih programov X X

16 Priprava informacijskih sistemov X

17 Priprava srednjeročnega plana X

18 Izdelava dolgoročnega plana razvoja X

19 Rebalans plana X X

Ljubič pa deli projekte na naslednji način:

• Glede na določenost – determinističnost ločimo:

- deterministične projekte, kjer je pot do cilja znana (znane so vse dejavnosti,

ki jih je treba opraviti, ter njihove medsebojne odvisnosti); na poti do cilja se

morajo opraviti vse dejavnosti, cilj bo gotovo dosežen in projekt kot celota

uspešen (verjetnost doseganja cilja je 1);

- stohastične projekte, kjer pot za razliko od determinističnih ni popolnoma

znana; ni nujno, da se na poti do cilja opravijo vse dejavnosti in hkrati ni

nujno, da bo cilj dosežen, projekt lahko tudi ne uspe (verjetnost doseganja

cilja manjša od 1)

• Glede na objekt projekta ločimo:

- fizične projekte, kjer je objekt projekta fizično otipljiv, rezultati projekta pa

eksaktno merljivi;

- abstraktne projekte, kjer objekt projekta je ali pa ni fizično otipljiv, rezultati

pa niso eksaktno merljivi.
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• Glede na izvajalce ločimo:

- interne projekte; to so tisti projekti, ki jih izvajamo v celoti z osebjem, ki je

zaposleno v okolju (podjetju, ustanovi itd.), ki je naročnik projekta;

- eksterne projekte, ki jih po pooblastilu in za račun naročnika izvajajo posebej

specializirana podjetja (princip inženiringa).

• Glede na velikost in sestavo problema, ki ga projekt rešuje, ločimo:

- preproste projekte (trajajo krajši čas, ne potrebujejo posebnega vodje

projekta);

- kompleksne projekte (so dolgotrajni, tvegani, zahtevajo veliko sredstev dela

in vodjo projekta).

• Glede na način izvedbe ločimo:

- enkratne (pojavijo se samo enkrat oz. redko in zahtevajo projektnega vodenja,

ki je zasnovano na začasni projektni organizaciji);

- projektne procese (pojavljajo se pogosto in imajo ustaljen način vodenja in

izvajanja) – pojavljajo se predvsem v projektno usmerjenih podjetjih. (Ljubič,

1995, str. 218)

3.2.1. Delitev projektov  v podjetju Gostol-Gopan d.o.o.

V podjetju Gostol-Gopan d.o.o. so projekti razdeljeni na naslednji način (interna

delitev):

• Komercialni projekti: smatramo jih kot zaključeno celoto povezanih aktivnosti,

ki si sledijo od povpraševanja kupca, oblikovanja ponudbe, podpisa pogodbe,

preko izdelave, montaže pri kupcu, do zaključka garancijskega roka. Med te

projekte štejemo vse proizvode, ki jih prodamo na trgu (samostojni stroji in

pekarske linije). Glavna značilnost teh projektov je v tem, da se v danem

časovnem obdobju vrši več projektov istočasno. Običajno imajo podobno

strukturo, ločijo pa se po posameznih specifičnih lastnostih.
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• Razvojni projekti: to so tisti projekti, ki obravnavajo spreminjanje notranje

organizacije (poslovanja) podjetja ali pa obravnavajo razvoj povsem novih

izdelkov. To so projekti, za katere se ne prejme povpraševanja konkretnega

kupca, pač pa izhajajo iz raziskave trga in strateških ciljev podjetja. Glavna

značilnost teh projektov je v daljšem zagonu projekta (temeljitejše snovanje) in

daljšem času vračila sredstev, ki smo jih vložili v projekt.

3.3.  Oblike organizacije projektov

Projekt se odvija v celovitem sistemu, ki ga definiramo kot projektni sistem.

Projektni sistem pa sestavljajo naslednje komponente (Hauc, 1995, str. 29):

• glavni sistem, ki naroča projekt, sprejema projektne odločitve v zvezi s strategijo

ciljev, izvedbo, ekonomiko in organizacijo projekta ter projekt lansira v

izvajanje;

• sistemi izvajanja, ki izvajajo projekt (posamezno aktivnost, faze projekta ali

podprojekte);

• sistem skrbništva, ki vodi izvajanje projekta in izvaja nadzor nad potekom.

Glavni sistem predstavlja management projekta, ki določa strategijo, naroča projekt

in predstavlja najvišjo odločitveno raven. Sistemi izvajanja so glede na podjetje oz.

njegovo projektno organizacijo notranji in zunanji. Izvajajo posamezne projekte

nekega projektnega programa, podprojekte v okviru posameznih projektov ali pa

izvajajo v okviru projekta samo določene delovne pakete ali posamezne aktivnosti.

Sistem skrbništva ima nalogo vodenja izvedbe celotnega projekta, od njegovega

začetka, do konca, ki ga opredeljuje glavni sistem. Poleg že omenjenega, je naloga

skrbništva tudi usklajevanje vseh ciljev projekta s končnimi cilji, v skladu s sprejeto

strategijo projekta. Najpogostejše oblike organizacije projektov prikazuje slika 1.
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Slika 1: Oblike organizacije projektov (Vir: Bizjak, 1996, str. 185)

Stalna in nestalna organizacijska oblika projekta se oblikuje odvisno od pogostosti

poteka projektov v določenem poslovnem sistemu. Če so projekti pogosti, dejavnost

in organizacija tega zahtevata, da težimo za uvedbo stalne organizacijske strukture.

Ta ima namreč vrsto prednosti, saj ne povzroča stalnih problemov pri organiziranju

projektov. Nestalna oblika organizacije projektov zadostuje za izvedbo enkratnih

projektov. Kjer poteka več projektnih procesov, ta ne zadostuje zaradi pomanjkanja

kadrov, problema medsebojnega usklajenega dela pri različnih projektih itd.,

problemih disciplinske neodgovornosti in odgovornosti za izvajanje projekta itd.

Stalno ali začasno projektno organizacijo pa je potrebno uskladiti z obstoječo

organizacijo poslovnega sistema. (Bizjak, 1996, str. 185)

3.4. Vrste projektnih organizacij

Projektne organizacije delijo avtorji po različnih kriterijih. Med vsemi pa je možno

najti skupne točke. V nadaljevanju je predstavljena delitev projektnih organizacij po

Haucu.

V praksi so poznane naslednje vrste projektnih organizacij (Hauc, 1995, str. 31):

• čista projektna organizacija,

• vplivna projektna organizacija,

• matrična projektna organizacija.

ORGANIZACIJA
PROJEKTA

Stalna Začasna

Matrična Projektna

Objektna Funkcijska Čista projektna Vplivna projektna
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3.4.1. Čista projektna organizacija

Je samostojna organizacija za vodenje in izvajanje projekta. Tako se pojavlja kot

vzporedna organizacija v notranji organizaciji podjetja. Njeno vodstvo prevzame za

projekt popolno odgovornost. Projektni sodelavci so vključeni v to organizacijo za

čas trajanje projekta. O njej govorimo tudi kot o avtonomnem projektnem

managementu. Njena notranja organiziranost se mora prilagoditi značilnostim

projekta.

3.4.2. Vplivna projektna organizacija

Imenujemo jo tudi štabni projektni management, pri njej pa ima projektni

management samo omejene naloge in pristojnosti, najpogosteje v obliki koordinacije

in morebiti še planiranja, predvsem pri zagonu projekta. Pojavlja se kot projektna

koordinacija na najvišji ravni. Problem projektnega managementa v tej obliki

projektne organizacije je v delitvi odgovornosti za projekt in med funkcijskim in

projektnim vodstvom. Ta oblika je sporna predvsem zato, ker projektni manager ne

more v celoti odgovarjati za čas, stroške in pričakovanja v zvezi s cilji projekta.

3.4.3. Projektno-matrična organizacija

Ta oblika združuje čisto in vplivno organizacijo z razmejitvijo odgovornosti in nalog

med linijsko organizacijo podjetja in organizacijo projektnega managementa. V

nadaljevanju je nekoliko podrobneje predstavljena ta vrsta projektne organizacije, saj

jo predvidevajo uvesti v podjetju Gostol-Gopan d.o.o..

Projektno-matrična organizacija (slika 2) se je razvila v sedemdesetih letih. Pri tej

obliki gre za prerazporeditev vlog med funkcijsko in projektno organizacijo.

Značilnost te oblike organizacije je v tem, da so vsi viri, znanja, sposobnosti in

oprema, praviloma v funkciji organiziranih enot, medtem pa ima projektna

organizacija bolj ali manj natančno opredeljene naloge z vsemi omejitvami in roki.
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Slika 2: Projektno-matrična organizacijska struktura (Vir: Bizjak, 1996, str. 176)

Naloge projektno-matrične organizacije so razdeljene na naslednji način (Rant in

drugi, 1995, str. 26):

• programiranje ciljev projekta je naloga projektne organizacije;

• načrtovanje projekta je naloga projektne organizacije, zato funkcijsko izvajalna

enota izvaja svoje dejavnosti po načrtu projektne organizacije;

• organiziranje izvajanja prevzame funkcijsko izvajalna enota;

• lansiranje izvajanja dejavnosti izvaja projektna organizacija;

• kontrola izvajanja je po dogovoru skupna;

• naloge v zvezi z ekonomiko izvaja izključno izvajalna enota sama;

• analizo kvalitetnih podatkov izvaja izvajalna enota;

• izgradnja projektnega informacijskega sistema je v pristojnosti projektne

organizacije, ki posreduje ustrezne informacije vsem, ki so vključeni v vodenje

projekta.

Pri tako razdeljenih nalogah med projektno in funkcijskimi organizacijskimi

enotami, ki nastopajo kot izvajalci projekta, se pojavi dvojna odvisnost. Funkcijske

organizacijske enote nastopajo prvenstveno kot izvajalci dejavnosti projekta in so

glede na izvajanje del odgovorni na eni strani svojemu vodstvu, na drugi strani pa
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projektni organizaciji, ki je zadolžena za vodenje izvajanja projekta. Ta dvojnost je

značilna za projektno-matrično organizacijo. (Rant in drugi, 1995, str. 28)

Nekateri avtorji pa govorijo o dvojni odgovornosti. Kajti funkcijske organizacijske

enote niso polno odgovorne za izvajanje čistih projektnih aktivnosti, saj le-te v planu

projekta predvideva projektna organizacija. Te aktivnosti tako ne sodijo v običajni

delokrog teh enot. Tako lahko zaključimo, da mora biti projekta organizacija nujno

združena z obstoječo organizacijo podjetja. (Hauc, 1995, str. 35)

Projektno-matrična organizacija zahteva timsko delovanje organizacije. Za dosego

postavljenih organizacijskih ciljev zahteva visoko angažiranje sodelavcev.

Pristojnosti posameznikov so omejene. Sodelavci so v takšnih organizacijah

enakopravni. Zato kritiki te oblike organizacije zahtevajo natančno opredelitev

pristojnosti in odgovornosti delavcev v tej strukturi. Če delitev ni izvedena dovolj

natančno, je takšna organizacija lahko izvor medsebojnih sporov, oviranja in

izigravanja. Osnovni pogoj za uspešno matrično projektno organizacijo je

pravočasno in natančno načrtovanje vseh dejavnosti in vseh kapacitet, potrebnih za

izvedbo. Natančen načrt projekta je osrednji dejavnik, ki omogoča, da ne prihaja do

večjih težav, ovir ali zastojev pri izvajanju projektnih nalog.

3.4.4. Predlog organiziranosti v podjetju Gostol-Gopan d.o.o.

Današnjo organiziranost podjetja Gostol-Gopan d.o.o. najbolje opisuje linijska

organizacijska oblika. Takšna organiziranost v organizacijah, ki temeljijo na

projektni proizvodnji artiklov ni optimalna. Glede na to, da se predvideva porast

projektne prodaje, je smiselno obravnavati spremembe v organiziranosti in sicer v

smeri projektno-matrične organizacije (slika 3), ki bo omogočala učinkovitejše delo s

projekti. Spremembo se lahko izvede najprej v mehki obliki, kjer ima vodja

projektne pisarne le manjše pristojnosti. V kolikor se bo pokazalo, da takšen način

dela prinaša boljše rezultate, pa se bo mehko organizacijo počasi preoblikovalo do

močne projektno-matrične organizacije, kjer ima vodja projektne pisarne velik vpliv

pri odločanju. Na ta način se bo doseglo, da bo vodenje projektov prešlo od

posameznih vodij služb v podjetju na vodjo projektne pisarne, ki bo centralni

koordinator projektov.
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3.5. Organizacija za izvedbo projekta

V tem poglavju je predstavljena organiziranost znotraj projekta. Za uspešno

realizacijo projekta je potrebno usklajeno delo projektne skupine oz. projektnega

tima, ki ga sestavljajo strokovnjaki z različnih področij (prodaja, tehnologija,

konstrukcija, proizvodnja itd.). Najpomembnejši član projektne skupine je vodja

projekta. Ta je odgovoren za vse vidike uspeha projekta (časovni načrt, finančni

načrt, kvaliteto izvedenih del itd.). Pri sestavi projektne skupine je pomembno, da se

člani skupine zavedajo naslednjih dejavnikov, ki so ključni za uspehe celotne

skupine:

• da vedo, kako je njihovo delo odvisno od dela drugih;

• da so nad svojim delom čim bolj navdušeni in ga opravljajo motivirano in z

veseljem;

• da si zaupajo, med seboj dobro komunicirajo ter drug drugega spodbujajo;

• da konstruktivno rešujejo medsebojna trenja in

• da vsi sodelujejo pri sprejemanju odločitev.

Delitev projektnih vlog:

Vodja projekta je glavna avtoriteta znotraj projektnega tima. Dolžan je oblikovati

projektni tim, s katerim bo projekt uspešno realiziran. Njegova stalna naloga je

planiranje znotraj projekta v dogovoru z vodjo projektne pisarne. Odgovoren je za

določanje izvajalcev posameznih aktivnosti v okviru razpoložljivih virov. Zadolžen

je za stalno pripravo poročil o napredku projekta in pripravo pripadajoče

dokumentacije ter obveščanje nadrejenega o morebitnih problemih, ki se pojavijo

med izvajanjem projekta.

Projektni tim je skupina strokovnjakov z različnih področij, ki opravljajo delo na

projektu. Za dosego skupnega cilja, ki je uspešno zaključen projekt, uporabljajo

znanje, trud in čas. Na posameznem projektu sodelujejo do zaključka, nato pa

odidejo na druge projekte.
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Vodja projektne pisarne je odgovoren za pravilno razporeditev virov, tako

človeških virov, kot tudi za časovno umestitev posameznih projektov. Njegova

naloga je tudi odobritev vseh terminov, za katere se dogovorijo posamezni  vodje

projektov. Pripravlja poročila za vodstvo o poteku projektov, ki so v teku izvajanja.

Svoje pripombe daje tudi pri izbiri posameznih članov v tim.

Management oz. vodstvo je organ, ki določa vizijo in razvoj, v katerem mora biti

opredeljeno tudi projektno vodenje. Iz tega izhaja, da najvišji vodstveni organ

(management) opredeli projektna pravila, ki so temelj za kvalitetno projektno delo.

Naročnik je tisti, zaradi katerega obstaja projekt. Običajno imajo tisti, ki financirajo,

tudi prvo in zadnjo besedo pri odločitvah o izvedbi. Iz tega razloga je pomembno, da

je naročnik o vseh morebitnih odstopanjih, ki se pojavijo med izvajanjem projekta,

ustrezno obveščen. Ta odstopanja so finančna, časovna, kvalitetna in morebitna

druga odstopanja.

Glavni člen projekta predstavlja torej naročnik, katerega najpomembnejša naloga je

definiranje končnega cilja projekta. Ob zaključku projekta naročnik prevzame

rezultat, produkt ali storitev. Vodja projekta je oseba, ki operativno vodi projekt in

posredno odgovarja naročniku. V primerih večjih projektov oz. v primerih, ko vodja

projekta ugotavlja, da sam ne bo dovolj strokoven in zmožen uspešne izvedbe

projekta, je dolžan formirati projektni tim. V ta tim so običajno vključeni

strokovnjaki z različnih področij, ki so pomembna za izvedbo projekta. Ti sodelavci

so običajno notranji sodelavci v podjetju. V primerih, ko naletimo na problem, pri

katerem si ne moramo pomagati z notranjimi sodelavci, pa je priporočljivo poiskati

zunanjega strokovnega sodelavca. V fazi izvajanja projekta mora vodja projekta

določiti vodjo za izvedbo posamezne dejavnosti. Pri obsežnejših projektih lahko v

teh primerih govorimo o delnih projektih oz. o podprojektih, ki predstavljajo večjo

skupino dejavnosti.

Izvajalci projektnih nalog so lahko notranji (zaposleni v podjetju), zunanji (zaposleni

v drugih podjetjih) ali mešani. Po opravljeni nalogi se njihova povezava s projektom

konča in odidejo na drug projekt oz. nalogo.
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3.6. Vodenje projekta

Vodenje kateregakoli procesa, tudi projektnega, poteka po fazah, katerih izvajanje

zagotavlja učinkovito delo (slika 4).  Te faze so:

• organiziranje,

• koordiniranje,

• kontroliranje,

• vrednotenje in ocenjevanje.

Organiziranje je priprava aktivnosti in potrebnih virov v medsebojni povezavi s

ciljno usmerjenim procesom projekta. Koordiniranje je usklajeno delovanje vseh

aktivnosti na poti k skupnemu končnemu cilju. Kontroliranje pomeni preverjanje

poteka del in doseganje vmesnih ter končnih ciljev. Vrednotenje in ocenjevanje

pomeni ugotavljanje doseganja ciljev v kvantitativnem in kvalitativnem pogledu.

Vodja mora zagotoviti potek zgoraj navedenega procesa. Da je to mogoče, mora biti

pooblaščen za vodenje. Pravimo, da morajo biti kompetence in odgovornosti

usklajene. Da bi bil vodja kompetenten za vodenje določenih del, mora imeti

avtoriteto. Avtoriteta je torej pogoj za pridobitev kompetenc in sprejemanje

odgovornosti, odvisna pa je od pooblastil, kompetenc, osebnosti in znanja. (Bizjak,

1996, str. 175)
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Slika 4: Pogoji za vodenje (Vir: Bizjak, 1996, str. 175)

Za vodenje projekta naj bi bil polno odgovoren projektni maneger.V praksi je

projektni manager z izvajanjem svojih nalog polno odgovoren za projekt, projektni

sistem pa mu lahko priznava ali pa razume vlogo nekoliko drugače. Govorimo o

formalni in dejanski vlogi projektnega managerja. Dejansko je projektni manager

lahko opazovalec in poročevalec, planer projekta, koordinator, vodja projekta,

projektni manager, projektni manager kot vodja čiste projektne organizacije,

funkcijski vodja projekta. Nesporno je, da sta edini primerni vlogi le projektni

manager ali projektni manager na čelu čiste projektne organizacije. Ostale oblike so

manj primerne ali celo neprimerne. (Hauc, 1995, str. 55)

Vodja mora poleg pooblastil, odgovornosti in avtoritete imeti tudi ustrezno znanje. In

sicer mora imeti (Bizjak, 1996, str. 175):

• metodološko znanje, ki obsega poznavanje metodologije in metod dela;

• specialistično znanje, ki obsega poznavanje konkretnega problema.
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Proces vodenja ni edini proces, ki poteka na projektu (tu razumemo proces izvedbe v

širšem pomenu, od zasnov do realizacije). Poleg vodenja je namreč potrebno

zagotoviti tudi proces izvajanja ter proces odločanja in spremljanja. Ti delni procesi

so običajno povezani in se prekrivajo, zato jih lahko ponazorimo s sliko 5.

Slika 5: Proces izvedbe projekta (Vir: Bizjak, 1996, str. 180)

PROCES VODENJA
PROCES

IZVAJANJA

PROCES
ODLOČANJA
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3.7. Projektni management

Največji zgodovinski dosežki na vseh področjih človekove dejavnosti so rezultat

združevanja zamisli, znanja in sposobnosti ljudi, ki so želeli doseči skupni cilj.

Znameniti objekti in vsi ostali raziskovalni podvigi so uspešno zaključeni, enkratni,

neponovljivi procesi – projekti. Management teh projektov je bil pretežno izkustven,

ker je temeljil na izkušnjah in spoznanjih pridobljenih v preteklosti. V zadnji polovici

dvajsetega stoletja, ko so projekti postajali vse bolj kompleksni, bili so vedno bolj

zahtevni in težje obvladljivi, predvsem kar se tiče časovnih omejitev in potrebnih

znanj, zato se je pojavila potreba po posebnih orodjih in pristopih, ki so bili

izvajalcem v pomoč. Izoblikoval se je projektni management, ki se je danes razvil v

posebno znanstveno vedo v okviru managementa podjetja. Tako projektni

management nudi managementu podjetja podporo, ki je danes nujno potrebna za

uspešno izvajanje projektov.

Projektni management najbolj nazorno opišemo kot usklajevanje aktivnosti, ljudi in

razmerij med njimi za učinkovito dosego ciljev projekta. Enostavno opredeliti tako

širok pojem kot je management, pa vsekakor ni lahka naloga. Definicije

managementa se od avtorja do avtorja seveda nekoliko razlikujejo, ampak vsaka

izmed njih izhaja iz tehnične delitve dela. Tehnična delitev dela pomeni, da določene

naloge ne opravi ena sama oseba, ampak jo razčlenimo na več manjših nalog, ki jih

opravijo različne osebe ob različnih časih. Delitev dela ustvarja potrebo po

usklajevanju. Rozman definira usklajevanje »kot proces, v katerem manager z

vnaprej zamišljenim načrtom zavestno usmerja dejavnosti posameznika v skladu z

zahtevami celotne naloge podjetja«. (Rozman, 1993, str. 20)

Iz različnih definicij managementa lahko povzamemo, da je bistveno delo

managerjev usklajevanje. Management izvaja usklajevanje z različnimi vlogami in

funkcijami. Po Rozmanu so funkcije managementa planiranje, kontrola,

organiziranje in vodenje. Nekateri drugi avtorji med funkcije vključujejo še

odločanje in delegiranje, Rozman pa zagovarja stališče, da sta odločanje in

delegiranje prisotna pri vseh funkcijah managementa.
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Delovna opravila in naloge v podjetju se izvajajo v procesu planiranja, izvedbe in

kontrole. Planiranje je zamišljanje ciljev, rezultatov in poti za njihovo doseganje. V

podjetju poteka planiranje na različnih organizacijskih nivojih, usklajuje cilje in poti

posameznikov, kakor tudi celotnega podjetja. Planiranje predstavlja prvo funkcijo

managementa. Planiranju sledi izvedba, pri kateri management neprestano sodeluje.

Vzporedno s procesom izvedbe teče v podjetju opazovanje in spremljanje izvedbe,

ugotavljanje odstopanj od plana, ugotavljanje vzrokov za odstopanje in ukrepanje, ki

naj odpravi vzroke. Temu procesu pravimo kontrola in je druga funkcija

managementa.

Planiranje, izvedba in kontrola delovnih opravil so neposredno vezani na delovna

mesta in zaposlene v podjetju. Posamezna delovna opravila se združujejo v delovne

naloge, te pa so vezane na večje enote, oddelke in posledično na celotno podjetje.

Procesu določanja razmerij med zaposlenimi in vzpostavljanju strukture v podjetju

pravimo organiziranje. Organiziranje je tretja funkcija managementa.

Neposredna posledica planiranja in organizacije je, da delavnih nalog ne opravlja

tista oseba, ki si jih je zamislila. Delovne naloge je treba prenesti na izvajalce, kar

poteka v procesu komunikacije. Za uspešno izvedbo delovne naloge je, poleg

usposobljenosti izvajalca, potrebna še izvajalčeva želja, motiviranost za opravljanje

dodeljenih delovnih nalog. Skupno pravimo procesom komuniciranja, motiviranja in

proženja akcij vodenje. Vodenje je četrta funkcija managementa. (Rozman,1993, str.

71-74)

Združitev pojmov management in projekt nas pripelje do definicije projektnega

managementa. Projektni management obsega uporabo znanja, veščin, orodij in tehnik

pri vodenju projektnih aktivnosti z namenom zadovoljiti naročnikove potrebe.

Institut PMI ugotavlja, da mora uspešen projektni management poiskati ravnotežje

med obsegom projekta, časovnimi roki, stroški in kvaliteto. (PMI, 1996, str. 6) Roki,

stroški in kvaliteta tvorijo tako imenovani projektni trikotnik, z vsako od količin v

ogliščih trikotnika (slika 6). Sprememba ene od količin nujno pogojuje tudi

spremembe ostalih dveh.
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Projektni management vključuje tako znanja s področja klasičnega managementa,

kakor tudi znanja specifična za projektni management (kritična pot, mrežni plan itd.).

Po Rozmanu štiri funkcije managementa uvrstimo v projektni management na

sledeči način. Planiranje pomeni določitev vseh aktivnosti na projektu, njihovo

povezanost, trajanje, stroške in vire. Planiranje temelji v glavnem na tehniki

mrežnega planiranja. Tudi druga funkcija managementa, kontrola, se nanaša na

projektne aktivnosti. Ugotavlja odstopanja od plana in izvaja ukrepe, ki težijo k

izvedbi plana. Pod organizacijo projekta razumemo določanje skupin in

posameznikov, odgovornih za izvedbo posameznih aktivnosti. Prav tako organizacija

projekta opredeljuje odnose med sodelujočimi v projektu. V kontekstu projektnega

managementa dobi novo podobo tudi četrta funkcija managementa, vodenje. Pri

projektu vodenje postane značilno za projektne skupine - time. Ti združujejo

strokovnjake z različnih področij, prav tako pa projektne skupine ne ustrezajo

klasični hierarhični  ali poslovno funkcijski organizacijski obliki podjetja. Pri

projektnem managementu so torej zastopane vse funkcije splošnega managementa, le

da dobijo v luči projektov nekoliko spremenjeno obliko. (Rozman, 1993, str. 158-

160)

Slika 6: Projektni trikotnik (Vir: Kerzner, 2001, str. 876)

viri

Q

T C

T – čas    C –  strošek     Q –  kvaliteta produkta
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3.8. Informacije v projektnem okolju

Informacijski sistem v podjetju zagotavlja ažurnost informacij o stanju aktivnosti, ki

se odvijajo v podjetju. Na ta način imajo vsi, ki potrebujejo informacije za odločanje

in ukrepanje na voljo pravočasne in pravilne informacije. Da bi prišli do teh pravilnih

oz. kvalitetnih informacij, je nujno pravilno zajemanje podatkov in  pravilna

nadaljnja obdelava le-teh. Informacije so torej vsi uporabni podatki, na podlagi

katerih se lahko izvedejo nadaljnje akcije. Podatek definira  Kovačič kot »opis, zapis

nekega pojava ali dejstva, ki je lahko predstavljen v številčni, tekstovni ali grafični

obliki«. (Kovačič, 1993, str. 78)

Pravilnost in točnost informacij pa sta še bolj pomembna v multiprojektnem okolju,

kjer istočasno  poteka večje število projektov, ki porabljajo skupne vire. Pri snovanju

takšnih sistemov moramo dobro preučiti kdaj, kje in kako zajemati podatke, da nam

bodo podali pravilno sliko stanja. Vsaka služba ima svoje zahteve po informacijah o

stanju na posameznem projektu, zato je potrebno najprej zbrati zahteve posameznih

služb (nabava, logistika, management itd.) in na podlagi teh oblikovati ustrezne

preglede in poročila, ki bodo zagotovila pravilno informiranost o stanju.  Pretok

informacij v multiprojektnem okolju nam prikazuje slika 7. Kot je vidno na sliki,

moramo vhodne informacije transformirati v uporabne izhodne informacije sistema.

V sistem vstopajo informacije o virih, ki so ljudje, oprema, kapacitete strojev itd.

Vhodne informacije so tudi zahteve po teh virih. Te nastanejo na podlagi obsežnosti

posameznega projekta ali dela. Iz vhodnih podatkov dobimo izhodno sliko stanja, na

podlagi katere lahko krmilimo in spreminjamo stanje na posameznih delovnih mestih

ali na projektih. Slika nam prikazuje naslednje izhode:

• Management podjetja: posreduje se mu glavne podatke o stanju in predvidenem

nadaljevanju dela. Vodstvu se predstavi, kako projekti napredujejo, kakšna so

morebitna odstopanja in kako se bodo reševali problemi, ki se pojavljajo.

• Management podjetja in kadrovski management: ti imajo informacije o stanju

kadrov, ki so na voljo in njihovi izkoriščenosti. Na podlagi tega se vodstvo lahko

odloča o zaposlovanju dodatne delovne sile ali odpuščanju presežnih delavcev.
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• Računovodstvo: ta služba razpolaga z informacijami o stroških za projekt, na

podlagi teh nastajajo bilance, ki izkazujejo uspešnost projekta in poslovanja.

• Baza podatkov: baza omogoča analizo projektov, hkrati pa je idealen vir za

planiranje nadaljnjih projektov in prepoznavanje problemov med izvajanjem.

Slika 7: Pretok informacij v informacijskem sistemu (Vir:Verzuh, 1999, str. 282)

Projekt C

Projekt B

Projekt A

baza uspešnosti prejšnjih
projektov

k manegementu portfelja
in kadrovskemu
managementu za
odločanje o kadrih

v računovodstvo za
vodenje računov in
pripravo finančnih
poročil

management
portfelja

-ocena časa in stroškov
-podatki o produktivnosti
-potrebe po virih

podatki o uspešnosti
izvedbe zaključenega
projekta

potrebe podjetja po
virih in stopnja
izkoriščenosti

stroški podjetja za delo,
opremo, materiale itd.

integracija projektnih informacij za:
-povzetek stanja projekta
-povzetek stanja programa

INFORMACIJSKI

SISTEM PODJETJA

viri (ljudje,
oprema itd.)
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4.  SLUŽBE V PODJETJU GOSTOL-GOPAN D.O.O.

Na sliki 8 je prikazano, kako potekajo glavni tokovi med službami v podjetju.

Celotno poslovanje temelji na strategiji in ciljih podjetja, ki so neposredno povezani

s službo trženja, plansko službo in službo razvoja in projektiranja. Te službe so

vstopne točke v podjetju, zato so zadolžene, da izpolnjujejo strateške usmeritve in

tako zagotavljajo pravilen razvoj poslovanja.

Tok poslovnih informacij poteka preko trženja, ki ga sestavlja služba marketinga in

prodaje. Tukaj se opredeli zahteve in želje trga, ki jih moramo realizirati. Dobre

poslovne informacije se pridobi s poznavanjem tržišča ter njegovo analizo.

Pridobljene informacije pa je potrebno prenesti v proizvodnjo. Poslovne informacije

zaključijo svoj tok skozi podjetje na odpremi, kjer se artikli pošiljajo kupcu.

V podjetju poteka tudi tok tehničnih informacij, ki se formirajo v službi razvoja in

projektiranja in se nato preko službe priprave dela zaključijo v proizvodnji in

montaži. Te informacije so ključne za izgradnjo posameznega artikla in se zato stalno

dopolnjujejo ter uporabljajo pri izdelavi novih artiklov.

Vsako proizvodno podjetje pozna še en tok, in  sicer tok surovin. Surovine običajno

vstopajo najprej v skladišče kot repro material ali polizdelek. V nadaljnjem koraku se

ga v proizvodnji oplemeniti in se ga ponovno vrne v skladišče, običajno kot stroj. V

skladišču počaka do odpreme in tako preide h kupcu.

V podjetju pa so še naslednje nujno potrebne službe, in sicer planska služba, ki skrbi

za pravilno zaporedje izvajanja akcij ter analiziranje in testiranje stanja v podjetju in

služba kontrole, ki zagotavlja vhodno kontrolo surovin, medfazno kontrolo pri

izdelavi in končno kontrolo, ki zagotavlja ustrezen končni produkt. Za pravilno

upravljanje z surovinami in kapacitetami pa skrbi MRP komponenta informacijskega

sistema.
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V nadaljevanju so predstavljene posamezne službe v podjetju. Pri posameznih

službah so opredeljeni tudi glavni dokumenti, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje in

bistvene informacije, ki potekajo med njimi. Na sliki 9 (1.del in 2.del) je osnovni

grafični prikaz pretoka dokumentov v podjetju Gostol – Gopan d.o.o..

Slika 9 (1.del): Diagram poteka dokumentov med službami v podjetju

                           Gostol-Gopan d.o.o.

KONSTRUKCIJA -
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Slika 9 (2.del): Diagram poteka dokumentov med službami v podjetju

                           Gostol-Gopan d.o.o.

PROIZVODNJANABAVA

PREJEM V SKLADIŠČE

KONČNA KONTROLA

OPERACIJA n

MEDFAZNA KONTROLA

OPERACIJA 1

DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA

DELOVNI NALOGI

ZAHTEVA ZA IZDELAVO

CELOTNA DOKUMENTACIJA

LIKVIDACIJA RAČUNA

PREJEM V SKLADIŠČE

DA REKLAMACIJSKI
POSTOPEK

NEUSTREZA

VHODNA KONTROLA
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POVPRAŠEVANJE DOBAVITELJU
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ZAHTEVEK ZA NABAVO

KOSOVNICA PROJEKTA
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4.1. Služba prodaje

Prodaja je služba v podjetju, ki se ukvarja s plasiranjem produktov na tržišče.

Zaposleni v prodaji imajo nalogo vzpostavljanja stikov z bodočimi kupci in stalnega

ugotavljanja njihovih potreb.

Vsako podjetje potrebuje dober prodajni segment, ki zagotavlja obstoj in rast

podjetja. Vsekakor je ta zahteva danes še bolj izpostavlja, saj je izdelek nedvomno

težje prodati kot pa ga izdelati. Pravilno tržno usmerjenost zagotavlja strategija

podjetja, ki na podlagi marketinških analiz omogoča pravilno tržno usmerjenost na

takšen način, da se dosega maksimalen donos.

Uspešen prodajni rezultat predstavljata dva vidika, ki morata biti zagotovljena

istočasno:

• zadovoljen kupec (ustrezna oprema in  ugodna cena),

• zadovoljen prodajalec (korektno opravljena prodajna storitev in ustrezen

dobiček).

Za dosego teh dveh vidikov moramo zagotoviti, da se v času pogajanj s kupcem

pridobijo vsi potrebni podatki, na osnovi katerih se oblikuje ustrezna ponudba. V

primeru nepopolnih podatkov se lahko dogodi, da se na povpraševanje odgovori

neupravičeno negativno. Včasih pa se zaradi nepravilnih informacij porabi preveč

časa za kupca, ki v končni fazi ni zainteresiran za našo ponudbo. V takšnih primerih

ima podjetje lahko veliko stroškov, ki jih je potrebno pokriti z drugimi uspešnimi

projekti. Zato je pomembno, da se pridobi pravočasno vse potrebne informacije. Na

dober prodajni razgovor zagotovo vplivajo izkušnje komercialista in nemalokrat tudi

njegov instinkt o kupčevih namerah.

V podjetju Gostol–Gopan d.o.o. se prvič zabeleži stik bodočega kupca s

komercialistom že na različnih sejmih in podobnih predstavitvenih dogodkih. Za

začetek projekta pa se šteje prejem ponudbe in njen vpis v sistem. Na osnovi tega

dokumenta se začnejo prve aktivnost v podjetju. Komercialist se dogovori za

pripravo idejnega projekta v projektivi, predvidene stroje pa vrednostno oceni

vrednostni analitik.
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Analitik izračuna vrednost direktnih stroškov na osnovi že prej izvedenih izračunov

(predhodne ponudbe) in glede na podatke o direktnih stroških, ki jih prikazuje

informacijski  sistem. Direktni stroški so: stroški surovin, stroški storitev in stroški

dela. Dobljene vrednosti direktnih stroškov se povečajo še za določen faktor, ki je

določen v prodajni politiki podjetja in tako se pridobi prodajna cena artikla.

V naslednjem koraku se na podlagi planske službe, ki preveri možnosti domačih

kapacitet za izdelavo in želja kupca o roku dobave poskuša oblikovati primeren

dobavni rok, ki naj bi ustrezal obema stranema. Dobavni rok se oblikuje glede na

terminski plan, ki ga oblikuje glavni planer. Po uskladitvi vseh potrebnih aktivnosti

komercialist posreduje kupcu ponudbo in jo istočasno zavede v sistem. Ponudba

obsega pripadajoče stroje, ki so jih predvideli v službi projektive, cene, ki jih je

določil vrednostni analitik, in predviden rok izdelave, ki ga je uskladila planska

služba.

V nadaljnjem poslovanju običajno potekajo razna usklajevanja med komercialistom

in kupcem glede različnih postavk, pri katerih kupec zahteva ustrezne popravke.

Končna uskladitev se vpiše v informacijski sistem kot pogodba. Pogodba se podpiše

tudi v papirni obliki, ki nosi vse pravne obveznosti in dolžnosti pogodbenih strank.

Običajno se pri pripravi pogodbe uradno imenuje tudi vodjo projekta. Ta je lahko

komercialist ali pa kdo drug izmed zaposlenih, odvisno od tega, kaj projekt zahteva.

Pri organizacijskih projektih pa je največkrat vodja projekta vodja službe, za katero

se izvaja projekt.

Zaposleni v službi prodaje so dogovorni za naslednje naloge in zadolžitve:

• iskanje potencialnih plačilno sposobnih kupcev,

• dogovarjanje in usklajevanje na relaciji kupec – prodajalec,

• priprava prodajne dokumentacije (ponudba, pogodba itd.),

• obveščanje ob morebitnih odstopanjih od pogodbenih obveznosti (uskladitev

odstopanja).

4.1.1. Dokumenti v službi prodaje

V podpoglavju so našteti dokumenti, ki so prisotni  pri izvrševanju  prodajnih

aktivnosti v podjetju (slika 9 (1.del)).
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Ti dokumenti so določeni v standardu ISO 9001/2000, ki ga je podjetje pridobilo v

letu 2003.

Dokumenti omogočajo nemoteno poslovanje in prenos informacij med različnimi

službami in so nujni za oblikovanje ustreznih proizvodnih artiklov. Najpomembnejši

dokumenti so naslednji (ISO; OP01-Projektna prodaja, 2004):

• Povpraševanje (priloga 1) je dokument, ki zajema željo kupca. Običajno so želje

zelo ohlapne, npr. želene kapacitete, ki naj bi jih postrojenje dosegalo ali pa

gabaritne mere strojev, ki ne smejo biti  presežene.

• Ponudba je dokument, ki nastane na osnovi povpraševanja in je mešanica

možnosti podjetja in želja kupcev. Velikokrat ima kupec pretirane želje, ki jih ni

možno doseči niti s pomočjo zunanje proizvodnje, zato se kupcu običajno

predlaga, kar je v zmožnostih podjetja. Ponudba zajema ponudbene stroje, cene

in predviden rok dobave.

• Pogodba je dokument, ki ima pravno veljavo in obsega dogovor med kupcem in

podjetjem o nakupu artikla, ki ima točno določene karakteristike. Pogodba

zajema tudi ostale zahteve, kot so dobavni rok, način dobave, način plačila,

pariteta itd.

• Predračun je dokument, ki izkazuje vrednost morebitnega naročila.

• Avansni račun je dokument, ki dokazuje predplačilo za točno določene artikle.

Običajno se zahteva predplačilo za kupce, ki so rizični glede plačilne sposobnosti

ali pri naročilih večjih vrednosti, kjer se zahteva del vrednosti kot avans.

• Račun je dokument, ki dokazuje plačilo za točno določene artikle.

• Naročilo kupca ima vlogo prenosa prodajne informacije v proizvodnjo podjetja.

Na osnovi tega dokumenta se določa čas naročila artiklov v proizvodnjo podjetja

oz. naročilo pri dobavitelju.
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Ta dokument vsebuje informacije o tem, kje se bo proizvod izdelovalo, v kakšni

fazi se nahaja pripadajoča dokumentacija, opisuje posebnosti strojev in druge

pripadajoče podatke. Za ažurnost podatkov na dokumentu naročilo kupca je

zadolžen glavni planer.

4.1.2. Informacije v službi prodaje

Za delo v službi prodaje imamo na razpolago več dokumentov, s katerimi se poskuša

zajeti čim več podatkov, ki omogočajo izdelavo ustreznega izdelka. Dokumenti so

bili predstavljeni v podpoglavju 4.1.1. Kvalitetne in pravilne informacije pa so v

začetni fazi bistvenega pomena za uspešno realizacijo projekta. V nadaljevanju so

predstavljeni tisti, ki jih je potrebno priskrbeti in nato posredovati službi prodaje za

potek nemotene proizvodnje.

Vhodne informacije (informacije, ki jih pridobi komercialist od kupca):

• funkcije artikla (peka, deljenje, zames itd.),

• želene kapacitete,

• priključna napetost,

• barva,

• jezik označevanja,

• količina artikla,

• posebne zahteve strojev (delovanje),

• posebne zahteve dokumentacije strojev  (certifikati, navodila itd.),

• rok dobave,

• način transporta,

• način plačila,

• način  montaže itd.

Podatki, ki se pridobijo v prodajni službi, služijo kot informacije za vse nadaljnje

faze proizvajanja. Zato so vhodne informacije ključnega pomena za pripravo finega

proizvodnega plana, finančnih načrtov, oblikovanje ustrezne organiziranosti za

odpremo, pridobitev ustreznih dovoljenj in predpisov itd.
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Posamezne informacije so pomembne tudi za službo prodaje in marketinga. Služijo

za pripravo analiz, na podlagi katerih se izvajajo korektivni ukrepi in izboljšave.

Analize omogoča informacijski sistem Gosoft 2000®, ki v modulu prodaje omogoča

pregledovanje izvedenih akcij (slika 10). Preko različnih pregledov in izpisov imamo

omogočen nadzor nad vsemi pripravljenimi dokumenti, doseženimi vrednostmi,

pokritji, realizacijo posameznih komercialistov itd.

   Slika 10: Analize prodajnih dokumentov v informacijskem sistemu
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4.2. Služba projektive

Projektiva je služba v podjetju, ki oblikuje celovito podobo prodajnega artikla na

osnovi kupčevih želja in proizvodnih zmožnosti. Projektanti so v neposrednem stiku

s kupcem, saj na takšen način najlažje dosežejo optimalno rešitev za prodajni artikel.

Projektanti poskrbijo za prave stroje z ustreznimi karakteristikami, pravilen razpored

le-teh in  postavitev  ustreznih priključkov za obratovanje.

Ta služba tesno sodeluje z nabavno in konstrukcijsko službo. S službo nabave

usklajuje zahteve za nakup strojev, ki se jih ne proizvaja v lastni proizvodnji. Tako se

običajno projektant in nabavni komercialist skupaj srečata s proizvajalcem in

odločita o smiselnosti nakupa stroja s komercialnega in tehničnega vidika. S

konstrukcijsko službo pa sodelujejo pri projektiranju artiklov domače proizvodnje.

Tukaj se večkrat odvija usklajevanje med zagotavljanjem tehničnih lastnosti in

izgleda strojev.

Delo projektanta v Gostol-Gopan d.o.o. se prične v fazi priprave ponudbe, kjer s

komercialistom oblikujeta smiselno ponudbo na podlagi kupčeve želje. Komercialist

prodaje posreduje projektantu oceno primernosti in izvedljivosti projekta. Projektant

pridobi tudi opis želenega stroja oz. izdelka, ki naj bi ga ta stroj proizvajal. Glede na

te vhodne podatke se opravijo ustrezni izračuni različnih kapacitet, časov, hitrosti in

na osnovi le-teh se dimenzionira posamezen stroj. S pridobljenim opisom se pridobi

pogled nad postavitvijo in velikostjo strojev. Projektant se z grobim orisom strojev

odpravi na teren, kjer si ogleda prostore, kjer se bodo stroji nahajali. Glede na to je

odvisno, kje se bodo nahajali različni priključki, ki jih zahtevajo stroji. V kolikor pa

poslopje še ni zgrajeno, projektant pridobi ustrezne načrte novogradnje. Na podlagi

pridobljenih podatkov s terena  oz. na osnovi dokumentacije se oblikujejo ustrezni

popravki na posameznih strojih oz. komponentah. Tako nastane idejni projekt, ki

zajema postavitev strojev v danem prostoru (hala) in tehničen opis karakteristik

vsakega stroja. Idejni projekt se posreduje kupcu s ponudbo in je osnova za nadaljnja

pogajanja.
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V kolikor se kupec ne strinja s predstavljeno ponudbo, se na idejnem projektu

popravljajo komponente v obsegu naslednjih zmožnosti:

• obseg finančnega stanja,

• proizvodne zmogljivosti,

• pogoji zgradbe in pripadajočih priključkov.

Dogovori potekajo dokler se ne doseže uskladitve oz. do odstopa ene stranke. Po

dosegu dogovora se oblikuje dokument – projekt za izvedbo, ki obsega vse

dogovorjene spremembe idejnega projekta. V tem trenutku se oblikuje tudi

kosovnica projekta, ki je vpisana v informacijski sistem. Kosovnica projekta je

dokument, ki obsega vse stroje, ki so predvideni v projektu za izvedbo.

Projektant določi v kosovnici:

• stroje, ki se jih bo izdelovalo v domači proizvodnji in imajo urejeno

dokumentacijo (naročilo izdelave);

• stroje, ki se jih bo izdelovalo v domači proizvodnji in nimajo še znane

dokumentacije (naročilo konstrukciji za modifikacijo obstoječega stroja);

• stroje, ki se jih bo kupilo pri tujih proizvajalcih (naročilo nabavi za pridobitev

ponudb);

• ustrezen preizkus delovanja, če se za to odloči (kateri stroji bodo preizkušani in

kako se bo izvedel preizkus).

Projektant je dolžan vsakršno naknadno spremembo kosovnice javiti glavnemu

planerju, ki spremembe javi proizvodnemu delu in izvede morebitne spremembe

terminskega in stroškovnega plana.
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4.2.1. Dokumenti v službi projektive

Vhodne informacije oziroma dokumenti pridejo v večji meri iz službe prodaje.

Ostale potrebne informacije si projektant pridobi v pogovoru s kupcem ali pa na

terenu. Glavni dokument je idejni projekt, ki nosi vse potrebne informacije za

nadaljnje delo (slika 9 (1.del)). Važnejši dokumenti v projektivi so (ISO; OP06-

Izdelava projektne dokumentacije, 2004):

• Vprašalnik o opremi je vprašalnik, ki dopolnjuje osnovne informacije o želeni

opremi, ki jih je pridobil komercialist. Včasih ta obrazec izpolni komercialist,

največkrat pa ga izpolni projektant na osnovi pogovora s kupcem. V vprašalniku

se pridobijo vse potrebne informacije o lastnostih strojev.

• Idejni projekt je risba postavitve postrojenja v objektu. Predstavlja smiselno

povezavo strojev, ki omogočajo proizvodnjo želenega produkta v določenih

kapacitetah.

• Projekt za izvedbo - ta risba je dopolnjen idejni projekt, ki ga prevzame kupec,

podjetje pa se obveže za izdelavo.

• Spisek opreme je dokument, ki obsega spisek vseh strojev, ki so vključeni v

projekt. Vsak stroj ima tudi opis delovanja in osnovne karakteristike, ki jih

dosega.

• Kosovnica projekta (slika 11) je dokument, ki prikazuje zgradbo projekta

(kosovnica je vpisana v sistemu). Kosovnica projekta zajema stroje, predvidene v

projektu, prikazuje število kosov, stanje dokumentacije, delovne naloge itd. Na

podlagi podatkov v kosovnici projekta se glavni planer odloča o pravem času za

naročanje izdelave v proizvodnji.

• Zahtevek za izdelavo je dokument, s katerim projektant izvede zahtevo za

izdelavo modifikacije oz. nov produkt v konstrukciji. Dokument obsega glavne

karakteristike, ki jih mora zagotavljati nov stroj.
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• Zahtevek za ponudbo je dokument, ki sproži v nabavi iskanje ustrezne ponudbe,

na podlagi zahtev projektanta o kupljenem stroju.

   Slika 11: Kosovnica projekta (izpis)

4.2.2. Informacije v službi projektive

Projektiva tesno sodeluje s službo prodaje, ker je njuno uspešno pogajanje in

dogovori s kupcem odločilnega pomena za pridobitev posla. Večino informacij, ki jih

komercialist prodaje pridobi, so bistvenega pomena za projektiranje. Na podlagi

pridobljenih informacij s strani prodaje se lahko začne izvedba grobega projekta.

Nadalje pa projektant v pogovorih s kupcem pridobi vse potrebne informacije za

izdelavo končnega projekta. Vso dokumentacijo, ki nastane v prodaji in projektivi in

je osnova za podpis pogodbe, imenujemo projektna dokumentacija.
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Projektiva pa posreduje drugim službam naslednje bistvene informacije o:

• kupljenih strojih (karakteristike, število, barvo itd.),

• strojih za izdelavo (karakteristike, število, barvo itd.),

• predvidenem času za definiranje strojev,

• dejanskem času za definiranje strojev,

• zahtevah za odpiranje novih identov,

• poteku preizkusa.

Na osnovi informacij iz projektive se prične fizična izdelava posameznih strojev. To

pomeni, da morajo biti v tej fazi točno določene vse komponente. Pravilne zahteve

pa so osnova za uspešno realizacijo.

4.3. Služba konstrukcije

V podjetju, ki izdeluje opremo po naročilu (projektna proizvodnja), je ključnega

pomena uspešno delovanje konstrukcijske službe. Ta služba se ukvarja z izdelavo

(risanje) novih oz. za modifikacijo obstoječih strojev. Pri tem delu mora biti

upoštevana strateška usmerjenost podjetja (delovanje, izgled itd.) in zagotovljena

kompatibilnost posameznih artiklov za sestavo linij.

Konstruktorji delajo v različnih skupinah, ki so zadolžene za posamezno skupino

strojev oz. izdelkov. Pri sami konstrukciji običajno izhaja konstruktor iz že

obstoječih konstrukcij in jih ustrezno prilagodi glede na zahteve. Pri razvoju novih

sistemov in  komponent pa poteka vse skupaj nekoliko počasneje, saj razvoj zahteva

obsežnejše načrtovanje in preizkušanje. Sama konstrukcija in cena konstrukcije sta

največkrat odvisni od materiala, ki ga konstruktor predpiše. Zato mora biti

konstruktor pozoren, da ne uporablja predragih komponent, ki niso ključne za

delovanje. Najti mora pravo razmerje med ceno in kvaliteto. Pri gradnji strojev je

potrebno upoštevati standardizirane in tipizirane elemente, ki zagotavljajo fleksibilno

naročanje surovin in zagotavljati preverjeno kvaliteto.
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V podjetju Gostol-Gopan d.o.o. se zahtevek za izdelavo konstrukcijske

dokumentacije sproži v službi projektive. Projektant na podlagi zmožnosti za domačo

proizvodnjo artikla posreduje pisno zahtevo za specifičen artikel s predpisanimi

karakteristikami. Tako se začne konstruiranje novega oz. modifikacija obstoječega

stroja. Sama konstrukcija poteka z računalniškim programom INVENTOR®, kjer se

modelira elemente in stroje. Gradi se podatkovna baza narisanih elementov, ki se

uporablja za nadaljnje konstrukcije. Najprej se izdeluje delavniške risbe posameznih

elementov, v končni fazi pa sestavne risbe stroja.

Konstrukcijska služba je zadolžena za pripravo programske opreme, ki se jo napiše

glede na to, kaj naj bi stroj delal in kakšno bo njegovo upravljanje. Običajno so linije

vodene preko PLC-jev (angl. programmable logic centrollers), ki se jih upravlja s

centralnim nadzornim sistemom.

Konstrukcija pripravlja tudi spisek rezervnih delov, ki se jih dostavi ob dobavi linije,

prav tako pa so zadolženi za pripravo ustreznih navodil za delovanje strojev. Ta

navodila so običajno napisana v jeziku, ki ga zahteva kupec.

Spremljanje poteka konstrukcijskega dela običajno poteka po strojih, za večje stroje

pa se spremlja zaključenost posameznih sklopov, za katere se predhodno dogovori.

Konstrukcijska dokumentacija je končana, ko so pripravljene kosovnice posameznih

elementov in pripadajoče risbe. Odgovorni konstruktor po pregledu pripravljene

dokumentacije sproži postopek za izdelavo tehnološke dokumentacije.

4.3.1. Dokumenti v službi konstrukcije

Dokumenti, ki jih uporabljajo konstruktorji (slika 9 (1.del)), so predvsem tehnična

dokumentacija in različni opisi komponent. Bistveni dokumenti, ki se jih uporablja

pa so naslednji (ISO; OP07-Konstruiranje, 2004):

• Zahtevek za  izdelavo konstrukcijske dokumentacije (priloga 2) - ta dokument

posreduje projektant konstrukcijski službi in na njem vpiše poglavitne

karakteristike, ki jih morajo zagotavljati.
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• Kosovnica artikla (slika 12) je zavedena v sistemu in omogoča planiranje

surovin, izdelavo in je nosilec ostalih planskih parametrov. Kosovnica artikla

zajema celotno strukturo stroja ali elementa.

• Risbe (elementi, sestava) so osnova za izdelavo elementov in sestavo. Risbe so

bile včasih večinoma na paus papirju in mikrofilmih. Te stare načine

shranjevanja risb  se danes odpravlja in arhiv prerisuje v računalniške formate.

Prednost računalniškega arhiva risb je predvsem enostavno sledenje novim

verzijam in enostavno dodajanje popravkov.

Slika 12: Kosovnica sklopa v informacijskem sistemu



40

4.3.2. Informacije v službi konstrukcije

Vhodni podatki v službi konstrukcije so naslednji:

• planiran čas priprave projektne dokumentacije - na osnovi tega podatka

konstrukcija planira, kdaj bodo dobili predvideno delo;

• tehnični opis strojev (zahteve) - na osnovi tega opisa nastanejo modifikacije

strojev (zato morajo te zahteve vsebovati vse ključne podatke za konstruiranje);

• planska vrednost stroja (direktni stroški) - na osnovi te cene mora konstruktor

izbirati materiale in elemente, ki bodo sestavljali stroj.

Izhodni podatki :

• planiran čas izdelave konstrukcijske dokumentacije,

• dejanski čas izdelave konstrukcijske dokumentacije,

• dejanska kalkulacijska cena za stroj.
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4.4. Služba tehnologije

Tehnološka služba v podjetju ima nalogo predpisovanja tehnoloških operacij za

izdelavo artiklov (slika 13). Tehnološke operacije morajo biti usklajene z možnostmi,

ki jih ima podjetje. V primerih, ko se zahteva tehnologija, ki je ni mogoče izvesti v

lastni proizvodnji, se to išče s pomočjo nabave pri zunanjih kooperantih.

Tehnologija je določanje zaporedja operacij, opredelitev časa izdelave in količine

ustreznega materiala. Danes se tehnološki postopki hitro izpopolnjujejo in

dopolnjujejo, prav tako je vedno več novih konkurenčnih materialov, zato je

pomembno, da tehnolog sledi novim smernicam in te v okviru zmožnosti upošteva

pri svojem delu.

Slika 13: Tehnološki postopki za element GRED v informacijskem sistemu
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V podjetju Gostol-Gopan d.o.o. dobi tehnolog iz službe konstrukcije zahtevek za

izdelavo tehnološke dokumentacije. Na osnovi te zahteve si izpiše seznam artiklov,

brez tehnologije iz informacijskega sistema, in izvede vnos zaporedja tehnoloških

operacij, količine in vrste materiala ter potrebno število ur za izdelavo teh artiklov.

Tehnolog je prav tako zadolžen za urejenost matičnih in planskih podatkov.

Tehnolog običajno prenaša tehnološke postopke iz podobnih artiklov in jih nato

priredi, da ustrezajo novemu. V kolikor pa se izdeluje popolnoma nov artikel, pa si

mora potek operacij za obdelavo zamisliti na in jih vnesti. Na podlagi potrebnih

obdelav določi tudi količino materiala, ki jo bodo potrebovali. Po zaključku vnosa

tehnoloških operacij v sistem uredi še matične podatke artikla in dokumentacija za

artikel je zaključena. Tako se lahko začne z izdelavo.

V službi tehnologije se izdelujejo tudi programi za CNC stroje (angl. computer

numerical control machine) in laserski razrez.

4.4.1. Dokumenti  v službi tehnologije

V službo tehnologije ne prihaja veliko dokumentacije (slika 9 (1.del)). Običajno se

izdeluje tehnološko dokumentacijo v zaporedju za konstrukcijsko in zato določa

konstrukcijska služba delo službi tehnologije (delo po sistemu push).

Glavni dokumenti, ki jih uporabljajo v službi tehnologije so (ISO; PO04-Izdelava

tehnološke dokumentacije, 2004):

• Zahtevek za izdelavo tehnološke dokumentacije - dokument, ki ga posreduje

konstruktor po zaključku konstrukcijske dokumentacije in na njem zahteva

izdelavo tehnološke dokumentacije za sklop oz. stroj.
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• Plan izdelave tehnološke dokumentacije - je lista (preglednica v programskem

paketu MS Excel), na kateri ima vodja tehnologije razpored dela v oddelku (stroji

v izdelavi, končani, predvideni). Na podlagi te tabele ima vsak vpogled, koliko

dela imajo še na določenem stroju (število nedokončanih sklopov) in prioriteto

dela (a, b, c itd.). Glede prioritet posameznih strojev se vodja tehnologije

dogovarja z glavnim planerjem.

• Risbe - izris sklopov oz. strojev iz konstrukcije, na podlagi katerih tehnologi

predpišejo tehnološke operacije izdelave.

• Katalog operacij je seznam operacij za izdelavo izdelka, na podlagi katerih

izbere tehnolog najprimernejše za izdelavo artikla.

• Katalog delovnih mest je seznam delovnih mest v domači in zunanji

proizvodnji, med katerimi tehnolog izbere ustreznega.

4.4.2. Informacije v službi tehnologije

Informacije, ki so v pomoč službi tehnologije, so večinoma iz baze podatkov v

informacijskem sistemu. Informacije za podporo tehnološkemu delu so naslednje:

• zahteve materiala,

• možne obdelave v domači proizvodnji,

• možne obdelave pri kooperantih,

• cena izdelka,

• planiran čas izdelave dokumentacije,

• dejanski čas izdelave dokumentacije,

• posebne zahteve konstrukcije.
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4.5. Služba nabave

Služba nabave je zadolžena za nemoteno preskrbo proizvodnega procesa s

surovinami in drugimi artikli, ki omogoča realizacijo kupčevega naročila. Služba

nabave mora zagotavljati optimalnost med zalogami in pravočasno dobavo surovin.

Glavne naloge nabavne službe so:

• pravočasna preskrba s surovinami,

• minimalne zaloge,

• zagotavljanje ugodnih plačilnih pogojev,

• zagotavljanje kvalitetnega materiala z ustrezno dokumentacijo (certifikati,

standardi itd.),

• oblikovanje partnerstva z dobavitelji.

V podjetju Gostol–Gopan d.o.o. nabavna služba zagotavlja preskrbo s surovinami na

osnovi plana nabave, ki se na osnovi sistema MRP posodablja vsakodnevno.

Komercialisti nabave so ključni akterji nabavne službe, saj so oni tisti, ki se pogajajo

z dobavitelji in izvajajo nabavno politiko. Komercialisti morajo v svojem poslovanju

zagotoviti ustrezne dobavne roke, plačilne pogoje in kvaliteto artikla. Praksa je, da

komercialist za vsako novo zahtevo po nabavi pridobi tri ponudbe, nato se odloči za

najboljšega ponudnika glede na:

• ceno,

• dobavne pogoje,

• kakovost,

• zagotovilo certifikatov.



45

Delo komercialista nabave se prične takrat, ko se v planu nabave (slika 14) pojavi

zahteva za naročilo artikla. Ta zahteva se pojavi na podlagi vnosa delovnega naloga

v planski službi in njegove razgradnje v MRP sistemu. Na podlagi te zahteve

komercialist izbere ustrezen čas za naročilo artikla. Čas za iskanje ponudnika

prilagodi glede na zahtevnost artikla, ki ga mora dobaviti.

Slika 14: Plan nabave

V kolikor se naroča artikle, ki jih dobavlja dobavitelj s partnerstvom, se naročilo

izvede brez povpraševanja. Komercialist ponudbe vnaša v informacijski sistem. Po

izboru najugodnejšega dobavitelja se z njim sklene pogodbo o dobavi materiala, ki se

jo zavede v informacijski sistem in zaključi nabavni nalog.
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Po prihodu artikla v podjetje ga najprej preveri vhodna kontrola, ki potrdi količinsko

in kvalitetno ustreznost. Nadalje se izvede prejem na vhodno skladišče. V primeru,

da pride do neskladja med zahtevo in prejeto pošiljko, se izvede reklamacijski

postopek, kjer se dobavitelju vrne neustrezni artikel in zahteva dobavo ustreznega. V

kolikor pa je pošiljka odobrena s strani vhodne kontrole se dobavnico zavede v

informacijski sistem in knjiži prejem v skladišču. Prejem v skladišču se v sistemu

pokaže kot pokritje potrebe po materialu, ki izvira iz zahteve na delovnem nalogu.

Za kontrolo uspešnosti poslovanja službe nabave uporabljajo različne kazalnike.

Glavni pokazatelji uspešnosti nabavne službe so:

• koeficient obračanja zalog,

• ponovljivost naročenega materiala,

• variranje nabavne cene materiala,

• zamude naročil itd.

Najbistvenejše je uspešno sodelovanje s poznanimi dobavitelji, s katerimi

oblikujemo partnersko sodelovanje. Takšno sodelovanje nam prinaša ugodnejše

cene, boljše plačilne pogoje, znano kvaliteto artiklov in zanesljivost dobaviteljev.

Temelj za nemoteno delovanje proizvodnje je kontinuirana preskrba s surovinami, to

pa lahko dosežemo le z dobro organizirano in usposobljeno  nabavno službo.
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4.5.1. Dokumenti v službi nabave

Dokumentacija v službi nabave (slika 9 (2.del)) je ključnega pomena za

komuniciranje med dobaviteljem in podjetjem. Glavni dokumenti službe nabave so

(ISO; OP10-Nabava, 2004):

• Zahtevek za ponudbo je dokument, ki ga prejme nabavni komercialist iz

projektive in z njim začne aktivnosti za nabavo ustreznega artikla.

• Interna naročilnica je dokument, ki ga prejme komercialist nabave od vodje

posamezne službe oz. delavnice in z njim začne aktivnosti za nabavo ustreznega

artikla.

• Plan potreb je pregled v informacijskem sistemu, ki podaja seznam vseh

artiklov, ki jih je potrebno nabaviti.

• Povpraševanje dobavitelju je dokument, s katerim se išče ustrezen artikel na

tržišču.

• Ponudba je dokument, s katerim bodoči dobavitelj ponuja določen artikel.

• Naročilnica je dokument, s katerim se izvede naročilo določenega artikla pri

izbranem dobavitelju.

• Pogodba je dokument, ki ima pravno veljavo in obvezuje dobavitelja k dobavi

točno določenega artikla in naročnika k plačilu.

• Dobavnica je dokument, ki izkazuje prihod artikla v podjetje.

• Reklamacijski zapisnik je zapisnik, s katerim se zavrača dobavljeni artikel, ker

ne zadostuje cenovnim, kvalitativnim ali kvantativnim dogovorom – zahteva za

dobavo ustreznega artikla.

• Račun je dokument, ki izkazuje plačilo storitve ali materiala.

• Nalog za nakazilo je dokument, s katerim se zahteva plačilo izstavljenega računa

dobavitelja.
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4.5.2. Informacije v službi nabave

Za službo nabave so prave informacije izrednega pomena, saj na podlagi njih lahko

dobavijo želene artikle pravočasno. Informacije za naročila materialov oz. strojev

pridejo iz konstrukcije oz. projektive. Ti dve službi definirata večino zahtev. Vsa

naročila se formirajo preko MRP sistema, ki razgradi naročila in jih prikazuje v

planu nabave. Plan nabave je glavna lista za naročanje, na podlagi katere nabavni

komercialist naroča surovine.

Bistvene informacije za naročilo materiala so:

• dobavni rok,

• okvirna cena,

• zahtevane karakteristike materiala,

• certifikati,

• transport,

• način embaliranja,

• količine,

• posebne zahteve za nabavne materiale.

Te glavne in ostale informacije za službo nabave se večinoma formirajo in

posredujejo preko informacijskega sistema. Nekateri izmed podatkov pa se prenašajo

v papirni obliki med službami in znotraj nabave po ustaljeni poti, ki jo predpisuje

ISO 9000/2000.
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4.6. Proizvodnja

V podjetju, ki se ukvarja s proizvajanjem prodajnega asortimana, je ključnega

pomena proizvodna enota. Proizvodnja je zadolžena za opravljanje dela, ki se kaže

kot dodana vrednost. Ta vrednost je dodatek vsakega zaposlenega na nabavljeno

surovino, ki jo kasneje prodamo kupcu.

Proizvodnja je torej oddelek, v katerem zaposleni v točno določenem zaporedju

izvajajo predpisana opravila. Zaporedje teh opravil nas v končni fazi privede do

končnega produkta – prodajnega artikla. Podjetje Gostol–Gopan d.o.o. se ukvarja s

strojegradnjo, zato so v proizvodnji večinoma kovinski materiali (pločevine, profili

itd.), ki jih skozi proces preoblikovanja privedemo do končnega produkta.

Proizvodnjo Gostol-Gopan d.o.o. sestavljajo naslednje enote:

• razrez materiala - izvaja rezanje in žaganje vhodnega materiala (profili, palice

itd.),

• prizmatična delavnica - obdelava nevrtljivih elementov (ohišja, spirale itd.),

• rotacijska delavnica - obdelava vrtljivih elementov (gredi, osovine itd.),

• pločevinarna - delavnica, kjer se obdeluje večino pločevine (razrez, varjenje

itd.),

• ličarna oz. barvanje - skrb za zaščito materiala in zunanji izgled izdelka,

• montaža - končna faza proizvodnje (sestava elementov v stroj oz. napravo),

• embalirnica - delavnica, kjer se izdelki pakirajo in pripravljajo za transport,

• skladišča - prostori, kjer se skladišči repro material, polizdelki in končni izdelki.

Gledano s stališča celotnega podjetja je proizvodna enota tista, ki mora brezhibno

delovati, da lahko dosegamo postavljene roke. Mnogokrat je težko dosegati

zastavljene optimalne cilje, zato si poskušamo pomagati na različne načine.

Spremljanje pravilnega in optimalnega  poteka zagotavlja planska služba.

Zahteva za začetek proizvodnega procesa pride preko naročila kupca v plansko

službo. Glavni planer poda zahtevo na osnovi zaključene dokumentacije, planer

proizvodnje pa to zahtevo prenese v glavni plan, kjer formira štirimestni delovni

nalog za vsak stroj.
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V nadaljevanju sistem MRP razgradi stroj na posamezne elemente in zanj odpre

osemmestne delovne naloge. Istočasno se začne pripravljati tudi vsa pripadajoča

dokumentacija, ki služi za nemoten potek proizvodnega procesa.

Sistem MRP razgradi glavne naloge in na podlagi teh nastanejo rezervacije za

material in kapacitete. V primeru, da potrebe materiala povzročijo spust zalog

materiala pod minimalno količino, se le-ta avtomatsko prikaže v planu nabave.

Delo v proizvodnji se običajno začne na razrezu materiala. Nato si sledijo operacije

skozi različne delavnice, do končne montaže. Nastajajoči izdelek spremlja skozi

proizvodnjo dokumentacija, ki zagotavlja pravilen potek operacij, ustrezno

zagotavljanje kvalitete in pravočasnost izvajanja. V delavnicah se po opravljeni

operaciji na elementu knjiži opravljeno delo s črtno kodo in tako sproži ustrezno

akcijo za manipulacijo artikla na naslednje delovno mesto. Za zagotavljanje

ustreznosti izdelka poteka med operacijami samonadzor, na ključnih operacijah pa

kontrolo izvaja kontrolor kakovosti.

Proces proizvodnje se zaključi s sprejemom na končno skladišče. Sprejem v to

skladišče omogoča odpremo izdelka iz podjetja.
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4.6.1. Dokumenti v proizvodnji

Za nemoteno delovanja proizvodnje so bistvenega pomena dokumenti, ki prenašajo

informacije iz služb priprave dokumentacije do izvedbenega mesta. Mnogo

informacij dobijo delavci v informacijskem sistemu kar na delovnem mestu.

Določeni dokumenti pa so v papirni obliki in potujejo z materialom skozi proizvodni

proces. Glavni dokumenti (slika 9 (2.del)) in pregledi v proizvodnji so naslednji

(ISO; PO08-Proizvodnja, 2004):

• Interna naročilnica je naročilnica posameznih delavnic za material (orodja,

merilne naprave itd.).

• Proizvodni nalog s potrebami je dokument v informacijskem sistemu, na

katerega se knjiži porabljeno delo in material. Delovne naloge odpira planer

proizvodnje na osnovi naročila kupca in običajno ima za vsak stroj svoj delovni

nalog. Na osnovi delovnega naloga se izračuna pokalkulacijska cena stroja.

• Spremni list s potrebami je dokument, ki vsebuje vse artikle za izdelavo

polizdelka oz. izdelka (potuje z artiklom skozi proizvodnjo).

• Izdajni seznam je dokument, ki ga potrebuje skladiščnik za izdajo določenega

elementa iz skladišča.

• Oddajnica na skladišče je dokument, ki dokazuje prejem polizdelka oz. izdelka

na ustrezno skladišče.

• Delavniške risbe so konstrukcijska dokumentacija, ki prikazujejo posamezne

elemente in njihovo sestavo ter mere in ostale posebnosti.
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4.6.2. Informacije v proizvodnji

Za upravljanje proizvodnje, ki šteje več kot 130 delavcev, moramo imeti na

razpolago prave informacije. Sama koordinacija delavcev mora biti na dovolj

visokem nivoju, saj je potrebno zaposlenim zagotoviti delo na ustreznih elementih.

Za zagotavljanje pravočasne izdelave moramo biti sposobni v danem časovnem

trenutku narediti presek in ugotoviti, kje se nahajajo posamezni elementi. Poleg tega

je treba ugotoviti, koliko je odstopanj od plana in kaj je potrebno izvesti za dosego

planiranih vrednosti.

Za dosego teh ciljev (približkov) se v proizvodnji beležijo in analizirajo naslednje

glavne informacije:

• predviden zaključek dokumentacije,

• dejanski zaključek dokumentacije,

• zaloga materiala,

• zasedenost proizvodnih delavnic (slika 15),

• predviden rok odpreme,

• pretočni čas artikla,

• predviden čas montaže artikla,

• dnevno stanje artikla (kje se nahaja),

• napoved strojev (zasedenost),

• možne kapacitete delovnih mest,

• možnost nadurnega dela,

• dejanski potek montaž itd.
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S temi informacijami se danes upravlja proizvodni proces, vendar opažam, da so

pomanjkljive, saj v določenih trenutkih nimamo jasne slike dejanskega stanja. Ena

glavnih posodobitev bi bilo dnevno planiranje na dejanskem številu delavcev.

Slika 15: Primer zasedenosti delovnega mesta montaže strojev

4.7. Operativni inženiring

Za izvajanje montaž in servisov je zadolžena služba operativnega inženiringa.

Montaža je postavitev in priklop novega stroja, servis pa je popravilo oz. vzdrževanje

starega stroja. V podjetju se običajno montaže na terenu določajo v prodajni pogodbi

opreme. Običajno kupec želi, da se mu po dobavi stroja oz. linije to tudi postavi in

izvede zagon.

Pogodbene obveznosti so določene v pogodbi o montaži, kjer je navedeno, kdaj je

začetek montaže, predviden potek, vrednost, kdaj je predviden zaključek in kaj so

cilji montaže. Na podlagi pogodbe vodja operativnega inženiringa pripravi plan

montaže. Ta dokument prikazuje terminski potek montaže, ki je odvisen od števil

monterjev in obsega opreme. Velikokrat se zgodi, da ima naše podjetje samo nadzor

nad montažo, v tem primeru zagotovi kupec opreme zadostno število monterjev, ki

jih vodi naš nadzornik montaže.
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Opravljeno dnevno delo se beleži v montažnem dnevniku, ki prikazuje evidenco

opravljenega dela. Na osnovi tega nastane zapisnik o skladnosti izvajanja del s

planom montaže in končno poročilo o poteku montaže ob zaključku.

Ko je oprema postavljena in priključena, se izvede ustrezen zagon opreme, ob tem pa

nastane zapisnik o spuščanju v pogon. Po odpravi morebitnih napak, ki se pokažejo

pri zagonu na stroju se oblikuje primopredajni zapisnik, s katerim kupec prevzame

stroj v uporabo. S tem se tudi zaključi tehnični del projekta. Projekt se popolnoma

zaključi šele po preteku garancijskega roka.

Glavne odgovornosti službe operativnega inženiringa:

• zagotovitev kvalitetne montaže oz. servisa,

• pravočasna izvedba,

• opozarjanje na morebitne neugodne konstrukcijske rešitve.

Operativni inženiring izvaja tudi servisiranje strojev. Zahtevek za servis pri stranki se

pridobi na osnovi povpraševanja ali reklamacije. Če kontrola prizna reklamacijo, se

to zavede v informacijskem sistem in na podlagi tega izvede naročilo za izdelavo ali

naročilo ustreznega artikla. Odpre se montažno-servisni nalog in izvede servisno

storitev. Če servisiramo stroj izven garancije, se na koncu izda račun za opravljen

servis.

4.7.1. Dokumenti operativnega inženiringa

Dokumenti operativnega inženiringa zajemajo predvsem dokumentacijo, ki

omogoča, nadzoruje in predpisuje potek montaže oz. servisa. Glavni dokumenti, ki se

pojavljajo v operativnem inženiringu, so (ISO; OP13-Montaža in spuščanje v pogon,

2004):

• Plan montaže je dokument, ki prikazuje potek posamezne montaže v časovnih

enotah. Zajema tudi število monterjev, ki bodo izvajali montažo.
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• Pogodba o montaži je pravni dokument, ki zavezuje podjetje k izvedbi montaže.

Dokument zajema cene, čas ter predvidene cilje montaže, za katere se dogovorita

pogodbeni stranki.

• Montažno-servisni nalog je nalog v sistemu omogoča knjiženje dela in

porabljenega morebitnega dodatnega materiala pri montaži na terenu.

• Montažno-servisni dnevnik je dnevnik prikazuje dejanski potek montaže.

• Zapisnik o spuščanju v pogon je dokument, ki opisuje spuščanje strojev v

pogon in morebitne napake, ki se pokažejo pri tem.

• Primopredajni zapisnik (priloga 3) je dokument, s katerim se zaključi montaža

na terenu in z njim naročnik prevzame artikel v uporabo.

4.7.2. Informacije v operativnem inženiringu

Za pravočasno in nemoteno izvajanje montaže oz. servisa so potrebne naslednje

informacije, ki jih morajo imeti v operativnem inženiringu:

• obseg montaže,

• število monterjev,

• rok končanja montaže,

• pripomočki na terenu,

• faza dokončanja novogradnje,

• konstrukcijske spremembe.

Te informacije so potrebne za pripravo ustrezne ekipe, ki bo izvajala montažo in

predvidene morebitne težave, ki se lahko pojavijo. V sedanjem načinu spremljanja in

informiranja operativnega inženiringa je še vedno premalo sodelovanja in povezav z

ostalimi službami v podjetju. Ena izmed bistvenih potrebnih dopolnil pri nadaljnjem

delu pa bi bil programska podpora pri terminiranju montaž na terenu.
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4.8. Planska služba

Planska služba je zadolžena za izvajanje optimiranja zasedenosti posameznih

oddelkov oz. služb. Delo v planski službi temelji na testiranjih novih situacij in

odrejanju dela v danem trenutku.

Planska služba je razdeljena na naslednja delovna mesta:

• glavni planer,

• planer proizvodnje,

• planer izdelave elementov,

• planer montaže.

Glavna naloga planiranja je razporejanje ustreznih aktivnosti ob ustreznem času, da

bodo omogočale pravočasno izvedbo in zaključek projekta. Služba planiranja

povezuje različne oddelke (službe) v podjetju. Tu se stekajo različne informacije, ki

jih nato v ustrezni obliki posredujemo naprej in tako aktiviramo naslednjo aktivnost.

Planerji so v potek projekta vključeni že takoj na začetku, ob pripravi terminskega

plana projekta. Kot glavni koordinator nastopa glavni planer, ki poskuša uskladiti

želje prodaje in možnosti proizvodnje. V primerih prekoračitev zmožnosti

razpoložljivih kapacitet podjetja se v planski službi odloča tudi o iskanju zunanje

kooperacije. Glede na predvidevanja oz. planiranje prodaje se v planski službi

izvajajo različne simulacije o zasedenosti montaže, obremenitvah obdelovalnih

strojev itd. Glede na to se odločajo o tem, kako se bo reševelo preobremenitve.

Pri pridobitvi naročila se v podjetju na otvoritvenem sestanku, kjer so prisotne vse

službe, podajo osnovne informacije o projektih. Po postavitvi termina za izdelavo

projektne opreme stečejo usklajevanja med posameznimi službami v podjetju glede

terminskega načrta posamezne službe. Pri teh dogovorih sodelujejo vse vpletene

službe (proizvodnja, nabava, konstrukcija itd.) in glavni planer. Ti termini se

usklajujejo vsak teden glede na dejansko stanje in so eden bistvenih podatkov za

spremljanje napredka  projekta.
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Planiranje proizvodnje se prične, ko je urejena konstrukcijska ter tehnološka

dokumentacija in je potrebno začeti s proizvodnjo.

Planiranje proizvodnje je deljena na:

• Planiranje izdelave elementov zagotavlja pravočasno izdelavo posameznih

komponent. Pri tem se spremlja roke knjiženja operacij v proizvodnji. Planer

glede na to predlaga dodatno kooperacijo oz. nadurno delo. Za spremljanje dela

v proizvodnji je bilo pred nekaj leti uvedeno knjiženje operacij s črtno kodo. To

je veliko pripomoglo k  upravljanju proizvodnje. Kljub temu se zaradi slabosti

pri organiziranju dela še vedno kažejo pomanjkljivosti pri tekočem knjiženju.

Sprotno knjiženje opravljenega dela bi pomenilo zanesljive informacije o

dejanskem stanju v proizvodnji.

• Planiranje montaže - planer montaže zagotavlja optimalno razporeditev dela

med petimi montažnimi skupinami. Planiranje poteka glede na parametre skupin

(število delavcev, usposobljenost itd.), glede na predviden rok odpreme ter

razpoložljivost elementov za sestavo strojev.

4.8.1. Dokumenti v planski službi

V planski službi, ki je odgovorna za pravilen razpored dela v proizvodnji, so

bistvenega pomena prave in hitre informacije iz drugih služb, zato nam informacijski

sistem in ostali dokumenti omogočajo hiter vpogled v dejansko stanje. Glavni

dokumenti oz. pregledi, ki nam to omogočajo so (ISO; OP17-Planiranje, 2004):
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• Naročilo kupca je dokument, ki prenese informacije iz prodaje v proizvodnjo

(upravlja ga glavni planer).

• Zahteva za prednaročilo je zahteva službe konstrukcije za naročilo materiala na

osnovi predvidevanja, kaj se bo potrebovalo. Običajno se tega poslužujemo v

primerih, ko ima material dolg dobavni rok ali takrat, ko se predvideva zamude

pri izdelavi dokumentacije.

• Glavni plan podjetja (slika 16) je spisek strojev v modulu proizvodnje, ki

postavlja termin za izdelavo. Zahteva vodstva podjetja je fiksnost glavnega plana

za mesec dni naprej, vendar se na žalost tega ne dosega, saj prihaja do stalnih

sprememb v zaporedju. Zaradi tega nastajajo tudi zamude pri izdelavi, ki pa jih ni

moč nadoknaditi.

• Plan izdelave elementov - po razgradnji strukture v MRP sistemu nastane tudi

plan izdelave posameznih elementov po delovnih mestih. Ta plan nadzoruje in

usklajuje planer izdelave elementov. V podjetju se poskuša doseči optimalno

zaporedje izdelovanja elementov, saj bomo le na takšen način lahko zagotavljali

pravočasno montažo strojev. Trenutno se še velikokrat dogaja, da se izdeluje

elemente, ki jih ne potrebujemo (elementi s kasnejšim rokom montaže).

• Plan montaž je gantogram, ki ga pripravlja planer montaž v MS excelu; podatke

o predvideni zasedenosti prenaša v tabelo, kjer nato simulira zasedenost

montažnih skupin.

Na podlagi teh simulacij se nato korigirajo podatki v glavnem planu podjetja. Glavni

plan se usklajuje po potrebi oz. pri večjih spremembah v sistemu.
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Slika 16: Glavni plan podjetja

4.8.2. Informacije v planski službi

Planska služba je centralni sistem za informatizacijo ostalih služb, zato se tukaj

stekajo vse informacije za odločanje in spremljanje poteka projektov v podjetju.

Osnovne informacije za odločanje so dostopne v informacijskem sistemu, in sicer:

• stanje v glavnem planu,

• stanje plana prodaje,

• potrebe za delovni nalog,

• operacije v proizvodnji,

• nadzor nad opravljenimi urami,

• kosovnice,

• naročila kupcev,

• matični podatki artikla itd.
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Vsi ti pregledi imajo možnosti različnih sortiranj, izpisov, analiz, da se lahko z njimi

izvaja pravilno razporeditev dela. Na osnovi planske službe se razvrščajo vsa

potrebna opravila za dosego poslovnega cilja.

Zaradi načina dela pa so določene informacije tudi v drugih oblikah, ki bi jih radi

prenesli v informacijski sistem in na ta način dosegli pravilnost spremljanja in

ažuriranja. Te informacije so:

• terminski plan priprave dokumentacije,

• kontrolnik stroškov.

5.  ANALIZA OBSTOJEČEGA SISTEMA VODENJA PROJEKTOV

Za pravilno oceno sistema za upravljanje in vodenje projektov moramo dobro

poznati vse procese, ki se dogajajo na projektu. Pri svojem delu v podjetju sem

veliko časa porabil za spoznavanje organizacijskih procesov in informacijskega

sistema, ki podpira te procese. Za uspešno vodenje projektov je pomembna dobra

organiziranost in usklajenost med procesi, ki nam jo zagotavlja informacijski sistem.

Povezljivost omogočajo ustrezno definirani dokumenti in mediji za prenos informacij

ter poročanje.

Analizo sistema sem opravil s pomočjo SWOT analize. Analiza SWOT (angl.

Strenghts, Weaknesess, Opportunities, Threats) je analiza, v kateri zbiramo ključne

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja. (Pučko, 2003, str. 129) Čeprav

je po tej definiciji ta analiza uporabna le kot ustrezno orodje za analizo poslovnega

okolja, sem se odločil, da bom z njeno pomočjo preučil obstoječi sistem za vodenje

projektov  v podjetju. S tem bodo na enostaven način prikazane glavne prednosti in

slabosti, ki se nanašajo na sedanji način upravljanja projektov.

SWOT analiza je preprost pripomoček za sistematično iskanje načinov, kako s

pomočjo prednosti izrabiti dane priložnosti. Na drugi strani pa imamo možnost, da se

izognemo nevarnostim, ki nam pretijo in možnost za odpravo slabosti.
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Analiza podaja pogled na stanje sistema in vpliv zunanjih dejavnikov nanj.

Predstavljeni glavni dejavniki so ključni za nadaljnje nadgrajevanje sistema

upravljanja projektov oz. možnost za razvijanje sistema v drugi smeri.

5.1. Prednosti

Prednosti predstavljajo glavne smernice podjetja za nadaljnjo uspešno uporabo

sistema v primerjavi s konkurenco. Prednosti omogočajo izrabo priložnosti v prid

podjetja. Teh je lahko veliko, odvisno predvsem, s katerega vidika ocenjujemo

izdelek oz. sistem.  Glavne prednosti obstoječega sistema upravljanja projektov so:

• Tradicija - ena izmed prednosti je vsekakor poznavanje okolja, v katerem

zaposleni delajo že več let. Večkrat se naleti na velik odpor pri spremembah

ustaljenega načina dela, predvsem pri starejših zaposlenih, ki so dela na obstoječi

način vajeni. Kot poglavitno prednost ocenjujem poznavanje obstoječega načina

vodenja projektov v podjetju.

• Enostavna uporaba - druga prednost je enostavnost uporabe obstoječega

sistema vodenja projektov. Zaradi uporabe nezahtevnih orodij ni potrebno veliko

znanja. Običajno se uporabniki bojijo dela s specializiranimi orodji, ki

omogočajo podrobnejše delo in zahtevajo višjo usposobljenost.

• Dogovorjen potek - potek spremljanja projektov je bil oblikovan s posameznimi

službami, zato je pisan skoraj za vsakega uporabnika posebej. Ustaljen način dela

pomeni hitro odzivanje, a hkrati togost ob morebitnih spremembah delovanja.

Seveda je ena izmed prednosti obstoječega sistema tudi dogovorjeni potek, ki ga

vsak pozna in  obvlada.
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Naštete prednosti so tisti dejavniki, ki dajejo smisel nadaljnji uporabi začrtane smeri.

Seveda ni nujno, da so te prednosti tako dobre, da omogočajo boljše delo, ampak

nudijo prednost glede na druge rešitve. Za nadaljnji razvoj je potrebno prednosti in

priložnosti združiti in jih usmeriti proti skupnemu cilju.

5.2.  Slabosti

Slabosti predstavljajo kritične točke, na katere je potrebno usmeriti še posebno

pozornost. Pravočasen odziv na slabosti lahko pripelje do boljšega rezultata in

konkurenčne prednosti. Vsekakor je nujno dobro poznati slabosti, da jih lahko

obrnemo v svoj prid. Nepravilno reagiranje lahko povzroči velike stroške in lahko

slabša konkurenčni položaj. Glavne slabosti sedanjega sistema vodenja so:

• Površno zbiranje stroškov - stroškov se ne sledi po celotnem projektu.

Uporablja se delovni nalog za vsak stroj oz. artikel posebej in ne samo en delovni

nalog za celoten projekt, kar bi omogočalo točnejši pregled ustvarjenih stroškov.

Stroške (splošne) posameznih služb se deli po ključu med  vse naloge, in sicer ne

glede na dejanske stroške.

• Nepoznavanje razpoložljivih kapacitet - za pravilno planiranje dnevnih

kapacitet je potrebno poznati dnevno prisotnost na delovnih mestih, vendar je ne.

Planiranje se izvaja glede na maksimalno število zaposlenih v oddelkih oz.

službah. Morale bi se upoštevati odsotnosti zaradi dopustov, bolezni,

izobraževanj, itd.

• Slabo vizualno spremljanje projektov - slika pove več kot tisoč besed. Star rek,

ki popolnoma drži. Obstoječi sistem ne omogoča kvalitetnega grafičnega pregled

za posamezne projekte in vire.  

• Neuporaba simulacij stanj - pri začetnih delih na projektu je izrednega pomena

tudi analiza bodočega stanja, ki naj bi nastalo. Za dosego tega stanja je potrebno

imeti orodje, ki bi omogočalo simulacijo različnih dogodkov in stanj (what-if

analiza) . To orodje bi imelo velik delež v fazi odločanja, ali bomo projekt

sprejeli ali ne.
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• Slab nadzor nad prekoračitvami virov - orodje, ki se uporablja za upravljanje

projektov, nima vgrajenih mehanizmov, ki bi opozarjali oz. preprečevali

nadaljnje delo v primerih prekoračitve razpoložljivih virov podjetja.

• Slab nadzor nad napakami - pri današnjem načinu spremljanja in upravljanja

projektov prihaja večkrat do tega, da naletimo na iste težave kot pri predhodnih

projektih. Sistematično bi bilo potrebno rešiti način upravljanja z napakami, ki se

ugotovijo in odpravijo med samim potekom projekta. Najbrž bi velik del teh

težav rešil že s centralnim arhiviranjem celotne dokumentacije projekta.

Mnogokrat prihaja do tega, da imajo posamezni udeleženci v projektu dele

dokumentacije in  je zato težko dobiti celotno dokumentacijo projekta.

Predstavljene slabosti sem izbral glede na svoje izkušnje pri uporabi sistema. Seveda

to niso vse pomanjkljivosti, so pa največje in najbolj pomembne. Za dosego boljših

poslovnih rezultatov je nujno te slabosti eliminirati. Tega ni moč doseči samo z

majhnimi posegi na tem področju, pač pa s sistematičnim pristopom. Določene

pomanjkljivosti bi lahko odpravili z dograditvami in drugačnim pristopom k delu,

takšen način bi bil tudi ekonomsko bolj upravičen. Vendar se nekaterih težav ne bo

dalo rešiti s popravkom obstoječih sistemskih orodij, pač pa le z izgradnjo novega

orodja za obvladovanje projektov.
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5.3.  Priložnosti

Priložnosti so neizkoriščene možnosti, ki bi jih lahko izkoristili s sedanjim načinom

uporabe sistema vodenja in z obstoječim informacijskim sistemom. Te priložnosti so

realno dosegljive in predstavljajo možnosti za nadaljnji razvoj. Velikokrat se dogaja,

da se priložnosti ne ocenijo pravilno, zato se zamudijo možnosti za napredek v

danem obdobju. Priložnosti so vedno dosegljive, le poti do njih si je potrebno

zastaviti in jih izpolnjevati. Poglavitne prednosti obstoječega sistema upravljanja

projektov so naslednje:

• Sodelovanje s podjetjem Goinfo - podjetje omogoča testiranje različnih novih

variant aplikacij, ki jih razvijajo in preizkušajo. To sodelovanje omogoča delo na

najnovejših posodobitvah modulov informacijskega sistema.

• Nadgradnja sistema (posamezni moduli) - sodelovanje s podjetjem Goinfo

omogoča uporabo posodobljenih modulov. Velikokrat prihajajo želje in predlogi

za nadgradnje tudi iz podjetja Gostol-Gopan d.o.o. Takšen način sodelovanja

omogoča podjetju delo v sistemu, ki si ga sami oblikujejo. Vendar strategija

podjetja Goinfo ni usmerjena v razvoj specializiranega orodja za projektno

vodenje, zato si z njihovo pomočjo ne morajo zgraditi pravega sistema za

upravljanje projektov.

• Uporaba drugih informacijskih orodij - ena od priložnost je tudi nakup

specializiranega programskega orodja, ki bo omogočalo povezljivost z

informacijskim sistemom, ki ga že uporabljamo. Tako bi imeli obstoječe orodje

za planiranje materiala in ostalih virov. Poseben sistem pa bi nam omogočal

upravljanje projektov po želenih smernicah.

Glavna prednost pri uporabi obstoječega sistema in informacijskega sistema je v

dobrem sodelovanju s podjetjem Goinfo, ki trži produkt Gosoft 2000®. Z njimi

podjetje sodeluje pri različnih projektih uvajanja posodobitev na modulih

integralnega informacijskega sistema. Velikokrat so tudi sami pobudniki za določene

popravke in dograditve. Na ta način si oblikujemo sistem po meri Gostol–Gopana

d.o.o. To sodelovanje je vsekakor velika prednost, ki je nima vsako podjetje.
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5.4. Nevarnosti

Nevarnosti so tisti vidik analize, ki se nanašajo na zunanje vplive in pretijo

ustaljenemu načinu dela. V kolikor pravočasno opaziš nevarnosti, ki te obdajajo, jih

lahko izkoristiš v svoj prid ali se jim izogneš. Bistvene nevarnosti, ki pretijo

sedanjemu načinu dela so:

• Zahteve kupcev - nevarnost, ki preti je vsekakor naročnikova zahteva za

drugačen način vodenja projekta. Z obstoječim sistemom so precej

neprilagodljivi in togi. Z drugačnim potekom in orodjem pa bi bili mnogo bolj

prilagodljivi do kupčevih zahtev.  

• Stroški projekta - grobo spremljanje stroškov oz. nepravilno knjiženje stroškov

za posamezen projekt lahko privede do napačnih odločitev glede stroškovnih

omejitev. Premalo knjiženih stroškov na projekt lahko izkazuje neupravičeno

dobro pokritje in nerealen iztržek. Na drugi strani pa preveč stroškov pokaže

ravno nasprotno sliko. Najenostavneje se temu izognemo s knjiženjem vsega

porabljenega materiala in dela na en nalog za celoten projekt.

• Problem nepredvidenih situacij - velikokrat so nepredvideni dogodki velik

problem, ki prinaša velike zamude in dodatne stroške. Da bi se tem dogodkom

izognili, bi potrebovali orodje, s katerim bi napovedali neljube dogodke.

Analiziranje stanja bi podalo verjetno stanje, ki bo nastalo na podlagi predvidenih

dejavnikov. Takšen način odkrivanja kritičnih stanj bi omogočalo predhodno

pripravo na te dogodke oz. bi omogočalo eliminiranje težav.

• Nepravilna planska izhodišča - plan je vedno nastavljen glede na pretekle

izkušnje oz. dejanski izračun stanj. Projektne faze se načrtuje glede na to, za

kakšen projekt gre in kakšen je njegov obseg. Običajno se kot osnovo za

planiranje uporablja že končane projekte in zaključke, ki se jih je pri tem doseglo.

Za dobro napoved poteka projekta je pomembno, da obstaja arhiv končanih

projektov in pregled želenega stanja.



66

6. PREDLOG SPREMEMB OBSTOJEČEGA SISTEMA VODENJA

PROJEKTOV

Pri sedanjem načinu upravljanja projektov v podjetju se kažejo določene

pomanjkljivosti, zaradi katerih poteka delo dokaj neučinkovito. Za odpravo teh

problemov bo potrebno oblikovati spremenjen oz. dopolnjen način dela, ki se bo

kazal v kakovostni izvedbi projektov.

Projekti kot kompleksni sistemi so težko obvladljivi, če nimamo pravega načina za

njihovo upravljanje. Še veliko težji pa je položaj upravljanja večjega števil projektov,

ki porabljajo iste vire iz skupnega »bazena«. Takšna situacija nastaja tudi v podjetju

Gostol–Gopan d.o.o.. Za oblikovanje ustrezne rešitve pa bodo potrebne ustrezne

spremembe.

Za oblikovanje ustreznega spremenjenega sistema upravljanja projektov moramo

najprej poznati okolje in sedanji način izvajanja. V predhodnem delu naloge sem

prikazal projekte, ki jih poznajo v podjetju, in potek le-teh skozi posamezne službe,

pri tem sem predstavil tudi glavne dokumente in informacije, ki omogočajo izvajanje

projektov.

Da bi v prihodnosti izvajanje projektov lahko vodili na ustaljen in kvaliteten način,

bodo neizogibne spremembe, tako na organizacijskem nivoju, kot tudi na sistemu

izvajanja. Tukaj je predviden predvsem drugačen način beleženja stanja, dodatna

analiza stanj in več kontrolnih točk, na podlagi katerih se bo lahko pravočasno

ukrepali. V nadaljevanju je prikazan možen potek vodenja projektov v podjetju, ki bo

obdržal vse sedanje informacijske dokumente, uvedeni pa bodo dodatni dokumenti in

orodja za boljše planiranje in izvajanje. To je le ena izmed možnih rešitev, lahko pa

bi bil potek izpeljan tudi na drugačen način, vendar v tem primeru ne bi izkoristili

vseh možnosti in potek ne bil prilagojen sedanjemu načinu dela.
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6.1. Zagon projekta

V začetku je potrebno zagotoviti pravočasen začetek spremljanja projekta. Projekt bi

morali zato začeti spremljati že v fazi dogovarjanja s kupci, saj se že takrat porablja

čas in ne šele takrat, ko od kupca uradno prejmemo povpraševanje. Glavne

spremembe v fazi zagona projekta so:

• Uporaba enega delovnega naloga za celoten projekt. Ta nalog bi se odprl že v

fazi dogovarjanja s kupcem. Zagotoviti pa bi bilo potrebno tudi knjiženje

»režijskega dela« (prodaja, projektiva, konstrukcija, tehnologija). Pri takšnem

načinu dela bi po zaključku projekta imeli pregled nad celotnimi stroški, ki bi

zajemali tudi stroške priprave dokumentacije. Ta način bi omogočal spremljanje

točnih stroškov po projektih in analiziranje odstopanj od planskih vrednosti.

• Izvajanje »what-if« analiz bi omogočalo predvidevanje morebitnih nevšečnosti,

ki bi se lahko dogodile med izvedbo projekta. Takšno orodje bi bilo izrednega

pomena za opredeljevanje smiselnosti izvajanja projekta. V tej fazi se bo izvajalo

simulacije, kaj bi se zgodilo, če bi proizvodnjo obremenili s projektom, ki ima,

npr. kritičen končni rok.

• Uvedba terminskega plana (ustrezno orodje z grafično podporo), ki bi se

sprejel v konsenzu s prodajnim in proizvodnim oddelkom. Terminski plan bi

moral znati spremljati tudi kapacitete, s katerimi razpolaga podjetje. Ta terminski

plan bi se tedensko posodabljal in tako bi imeli vedno primerjavo s prvotno

postavljenimi roki.

• Plan stroškov bi se avtomatsko ažuriral glede na knjiženje stroškov na delovni

nalog in glede na stroške ostalih komponent. Na ta način bi lahko stalno

spremljali dvig stroškov in pokritja po posameznih segmentih (projekt, stroj,

skupina strojev itd.).
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• Sestanek za začetek izvedbe projekta - pred začetkom izvedbe projekta bi se

sklical sestanek vseh vodij služb, ki bodo udeleženi v projektu. Ta sestanek bi bil

namenjen zagonu projekta, kjer se še zadnjič pregleda postavljene kontrolne

točke, finančne okvirje itd. Po tem sestanku je zagon projekta pripravljen, začne

se s pripravo dokumentacije in kasneje izdelavo. V tej fazi nastane tudi zapisnik

zagonske faze, ki vodstvu podjetja poroča o poteku, težavah in rešitvah.

6.2.  Izvedba projekta

Izvedba projekta je tisti del, ki mora teči po čim bolj predvideni poti. Morebitne

prepozno odkrite težave lahko povzročijo dodatne stroške in odmike od ostalih

postavljenih ciljev. Da bi v podjetju fazo izvedbe  projekta dobro upravljali in

pravočasno ukrepali pri odmikih od želenega stanja, bodo potrebne naslednje

dodelave oz. spremembe:

• tedensko spremljanje poteka priprave dokumentacije in izdelave,

• tedenska poročila o napredku,

• korekcije terminskega plana v primerih odstopanja od planskih rokov (beleženje

sprememb),

• uvedba knjiženja dnevnega dela v konstrukciji in tehnologiji,

• posebna pozornost poteka aktivnosti na kritični poti (programsko orodje, ki

omogoča prikaz kritične poti),

• planiranje delovnih mest glede na dnevno kapaciteto (spremembe rokov oz.

dodatni viri),

• vpeljava finega planiranja po montažnih skupinah (točen plan dela za vsakega

delavca v skupini),

• gradnja arhiva dokumentacije projekta, ki omogoča preglednost podatkov,

kvalitetne analize in planiranje na osnovi zaključenih projektov (priprava

elektronskega arhiva za shranjevanje projektne in ostale dokumentacije),

• ažurno knjiženje opravljenega dela.
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6.3. Zaključek projekta

Zaključna faza projekta se v podjetju Gostol-Gopan d.o.o. prične po končani odpremi

blaga oz. z začetkom montaže pri kupcu. Zaključek projekta predstavlja še zadnjo

fazo, ki poda celoten pregled nad uspešnostjo izvedenega dela. V zaključni fazi se

torej vrši montaža, to je formalen zaključek projekta. Čeprav se projekt zaključi šele

po preteku garancijskega roka, pa projekt zaključimo že s primopredajnim

zapisnikom. Da bi se v fazi zaključevanja projekta dobilo realno sliko in celoten

pregled uspešnosti, pa je potrebno dograditi še naslednje postavke:

• spremljanje montaž (v sistemu voditi dnevnike, zapisnike, pripombe itd.),

• spremljanje odstopanj od planskih parametrov montaže ter sprejemanje ustreznih

ukrepov,

• tedensko poročanje o poteku montaže,

• zagotavljanje vpisa dodatnih stroškov montaže na ustrezen delovni nalog

(dodatne ure, dodaten material itd.),

• seznanitev konstrukcijske in tehnološke službe o morebitnih neustreznih rešitvah

ugotovljenih na montažah,

• spremljanje garancijskega roka (reklamacije, dodatni stroški itd.),

• priprava zaključnega poročila:

- analiza finančnega plana,

- analiza terminskega plana,

- analiza poteka projekta,

- analiza problemskih stanj,

- predlagane rešitve, napotki za nadaljnje delo.

Predstavljene dopolnitve je potrebno še detajlno dodelati in točno definirati. Te

dopolnitve je smiselno uvajati sistematično, po sklopih, in sprotno analizirati njihov

vpliv na ostali sistem ter preučiti možnosti za nadaljnji razvoj. Vsekakor pa je

smiselno izkoristiti vse možnosti, ki niso velik stroškovni zalogaj (ureditev

obstoječega informacijskega sistema) in šele nato iskati druge (dražje) rešitve.
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7. ZAKLJUČEK

Funkcioniranje podjetja predstavljajo informacije, ki se pretakajo med službami in

omogočajo pravilno reagiranje v danih situacijah. Projektu, ki se vrši v poslovnem

okolju, lahko na ta način vedno sledimo in ga nadzorujemo. Za doseganje pravilnega

nadzora nad projekti in njihovo upravljanje omogoča informacijski sistem, ki zna

»brati« stanje v določenem trenutku. Seveda je potrebno imeti za dosego tega cilja

informacijski sitem, ki bo znal vhodne podatke pretvoriti v pravilne izhodne

informacije, s katerimi bo možno pravilno izvajati nadaljnje akcije, ki bodo pripeljale

do uspešnega zaključka projekta. Uspešen zaključek projekta je doseganje:

• planskih časov za izvedbo,

• planskega proračuna,

• planirane kvalitete izdelka.

Za doseganje teh ciljev bo potrebno v poslovnem okolju oblikovati sistem, ki bo znal

naše vhodne informacije pretvoriti v koristne izhodne informacije. Za postavitev

takega sistema si moramo najprej odgovoriti vprašanje, katere informacije so za naše

upravljanje projektov ključnega pomena.

V diplomski nalogi sem prikazal pojmovanje projektov v podjetju in način, kako ti

potekajo skozi poslovni proces. Seveda se pokaže, da določenih informacij za

kvalitetno upravljanje v določenih trenutkih ni na voljo, zato predlagam naslednje

korake pri razvijanju boljšega pristopa k upravljanju projektov:

• Dograditev obstoječega informacijskega sistema do takšne mere, ki jo ponuja

informacijski sistem Gosoft 2000® (planiranje glede na omejitveno mesto,

dnevno spremljanje kapacitet itd.). Smiselno je izkoristiti dobro sodelovanje med

podjetjema Gostol-Gopan in Goinfo, saj se bo na ta način lahko vneslo v sistem

vodenja projektov specifične želje.

• Sprememba organizacijske strukture podjetja - projektno-matrična

organizacijska struktura podjetja bo pripomogla k boljšemu informiranju

udeležencev projekta in k bolj jasnemu definiranju odgovornosti in pristojnosti.
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• Ureditev elektronskega arhiva, s katerim bodo vsi dokumenti, ki so v papirni

obliki in v različnih formatih (MS Word, MS Excel, Pdf…), shranjeni v

elektronski arhiv (vse informacije dostopne na enem mestu).

• Nakup manjkajočega dela programske opreme - ta del se izvede šele takrat,

ko se bo do konca izčrpalo predhodne predloge. Takrat se bo videlo ali so

dejansko sposobni upravljati projekte na zastavljen način in kateri del

programske opreme za učinkovitejše delo manjka.

Predlagam vrstni red izvajanja izboljšav kot je naveden, saj se bo na ta način najprej

izkoristilo domače vire (obstoječi informacijski sistem), šele nato se bo iskalo

dodatne zunanje rešitve.

Rezultat vseh predhodnih točk je sinergija skupnega delovanja vseh sistemov, ki jih

bo potrebno uskladiti za nemoteno delovanje. Celoten potek pa bo potrebno speljati

skozi sistem ISO 9000/2000.

Nadaljna dela, ki jih bo potrebno izvest za dosego cilja, pa so:

• predlog posodobitve obstoječega informacijskega sistema,

• priprava posodobitev,

• uvedba novega načina dela,

• uvedba spremenjene organizacijske strukture,

• priprava sistema elektronskega arhiviranja,

• zagon novega načina arhiviranja,

• analiza zahtev za dodatne podatke,

• iskanje ponudnikov,

• implementacija nove programske rešitve,

• zagon dela v celotnem sistemu.

Po uvedbi vseh teh posodobitev bo sistem upravljanja projektov v celoti pokrit in

takrat se bo lahko na kvaliteten in učinkovit način vodilo, planiralo in izvajalo

potrebne akcije za dosego cilja.
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PRILOGA 1:

Povpraševanje

ŠTEV. POVPRAŠEVANJA:
Vprašalnik je izpolnil:
Datum:

1. OSNOVNI PODATKI O KUPCU
Naziv kupca:
Naslov:

Tel. in fax št:
Kontaktna oseba:

2. PODATKI O POVPRAŠEVANJU

OPREMA KOLIČINA OPOMBE

Želeni dobavni rok:

3. POSEBNE ZAHTEVE

Podpis:



ii

PRILOGA 2:

Zahteva za izdelavo konstrukcijsko-tehnološke dokumentacije

Številka zahtevka: V Novi Gorici, dne

1. ZAHTEVEK PODAL: (ime in priimek) (podpis)

2. ZAHTEVEK ODOBRIL: (ime in priimek) (podpis)

3. VRSTA ZAHTEVKA:          DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA     /       PONUDBA
(ustrezno podčtraj)

4. NAZIV PROJEKTA / STROJA / SKLOPA:
5. IDENT:
6. KUPEC:

       Naziv:

       Naslov:

7. DOBAVNI ROK:

8. SPREMLJAJOČI DOKUMENTI:

PROJEKTNA NALOGA
TEHNIČNI OPIS IN SKICA
ELABORAT
DRUGO

Opombe:

9. ZAHTEVEK PREJEL: DATUM: PODPIS:

10.OVREDNOTENJE KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV
       (TEHNIČNO-TEHNOLOŠKO,KOMERCIALNO,FINANČNO)

OVREDNOTIL: DATUM: PODPIS:

USTREZA NE USTREZA



iii

PRILOGA 3:

Primopredajni zapisnik

kraj in datum: (vpišemo kraj in datum, kjer je bil zapisnik izdelan in podpisan)

kupec: (vpišemo naziv z naslovom kupca, kjer se montaža / nadzor nad
montažo / spuščanje v pogon izvaja)

prodajna pogodba št.: (vpišemo številko prodajne pogodbe, po kateri se montaža /
nadzor nad montažo / spuščanje v pogon izvaja)

MSN št.: (vpišemo številko MSN, po katerem se montaža / nadzor nad
montažo / spuščanje v pogon izvaja)

prodajalec / izvajalec: GOSTOL-GOPAN d.o.o.

Prvomajska 37

5000 NOVA GORICA

SLOVENIA

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

1. Podpisniki tega zapisnika potrjujemo, da je bila spodaj navedena oprema v skladu s pogodbo

       št. _____ , montirana, tehnično preverjena, preizkušena in predana v uporabo:
_____________________________
_____________________________

2. Zgoraj omenjena oprema je zmontirana v skladu z vsemi dogovorjenimi in podpisanimi tehničnimi
in tehnološkimi pogoji, ki so predmet pogodbe.

3. Preizkušanje zgoraj omenjene opreme je bilo opravljeno v  ________________ dneh in v skladu z
vsemi tehničnimi pogoji posameznega stroja.

4. Kupčevo osebje je bilo seznanjeno z vsem potrebnim tehničnim in vzdrževalnim znanjem.

ZAKLJUČEK

Glede na zgoraj navedeno lahko zaključimo, da oprema odgovarja vsem tehničnim parametrom in
karakteristikam iz pogodbe.

Odgovorna oseba:
Kupec Prodajalec

……………………………..         ……………………………..


